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FÖRORD

Då detta är vår andra uppsats tillsammans och vi dessutom använt våra erfarenheter
från C-uppsatsen har vi funnit D-uppsatsen både stimulerande och lärorik i den
meningen att vi knutit nya kontakter och skaffat oss viss verklighetsanknytning till
vår teoretiska bakgrund.

I och med detta arbete finns det personer vi särskilt vill tacka för deras engagemang och
samarbetsvilja vad avser genomförandet av fallstudier och övrigt. De vi främst vill tacka
är Patrik Knutsson som fungerat som kontaktperson, Bo Westerberg, Björn Boström
och Rolf Broström, samtliga anställda vid L M Ericsson. Vi önskar även tacka Martin
Lindqvist vid SSAB Tunnplåt AB som i initialskedet visat intresse och engagemang för
vårt arbete.

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Mats Westerberg och de opponenter som
med ett djupt engagemang och verklig entusiasm gett oss saklig kritik och medverkat
till att uppsatsens resultat .

Luleå den 24 jan -2000

Lars Stenberg                               Robert Åkerström
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SAMMANFATTNING

Vi har med detta magisterexamensarbete avsett att belysa outsourcingens roll i och
med en allt mer nätverksliknande organisationsform och hur L M Ericsson styr de
stora organisationsmönster som blir kontentan av dessa utläggningar. Genom teorier
angående outsourcingens karaktäristika, imaginära organisationer och med Simons
ekonomistyrningsteorier som utgångspunkt har vi försökt skapa oss en bild av vår
frågeställning. Denna har vi sedan testat empiriskt genom att göra en fallstudie i L M
Ericsson som har genomfört dessa förändringar i så pass stor omfattning och under
sådan tid att det gjort det möjligt att få ut resultat som är gångbara i andra fall och
företag som funderat på eller genomfört liknande omstruktureringar. Den analys som
följt av teori och empiri har bland annat gett oss slutsatsen att styrningen av
leverantörer och outsourcingpartners många gånger är de samma oavsett om de ses
som ”köp-sälj” relationer eller djupare allianser. I nätverksorganisationer ges dock
ökat utrymme för individuell utveckling och ett ökat samarbete mellan parterna.
Styrmixen varierar utifrån hur komplexiteten i de utkontrakterade arbetsuppgifterna.
Det vi bland annat uppmärksammat som en stor skillnaden mellan teori och
verklighet är att den informella styrningen inte beaktas lika ingående i verkligheten
som teorierna många gånger önskar.
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ABSTRACT

In this master thesis our ambition has been to show the role of outsourcing in network
organizations and the instruments used to control these partners in the  often very big
organizational patterns that develop this way. Taking literature in areas that involve
outsourcing, imaginary/virtual organizations and Simons´ management theories as a
starting point, we have tried to create a picture of the questions asked. The theories
presented have been tested in a case study at L M Ericsson which have carried out these
changes to such a great extent and for such a long period of time that they were able to
answer our question and by that provide results which were possible to adapt to other
situations and organizations considering or having done such reorganizations recently.
The analysis of the theory and the case study has led us to the conclusion that control
over suppliers and outsourcing partners often is the same, independent of whether it is a
”buy-sell” relation or an alliance. In contrast to a supplier relation, the network
organization tends to give more room for individual development and cooperation
among the partners involved. The control box varies according to the complexity of the
outsourced activities. What we, in particular, have noticed to be a difference between
theory and reality is that the informal control is not looked at as seriously in reality as
often as the theories may wish.
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1 INLEDNING

Kapitlet syftar till att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens innehåll och målsättning
med studien. Inledningsvis ges en kort beskrivning av bakgrunden till problemområdet
vilken sedan mynnar ut i problemformulering och syfte. Därefter redogörs för de av-
gränsningar som gjorts.

1.1 Kostnadseffektivitet i fokus

En ständigt förändrande marknad leder till att företag genom tiden alltid strävat efter
effektivare metoder för att bibehålla och utöka sina egna marknadsandelar. Under 1970-
talet började fokus riktas mot specialisering som ett verktyg att förbättra sin egen
produktion. För att åstadkomma detta såg företagen möjligheter i att utkontraktera
aktiviteter som inte ansågs strategiskt viktiga för deras egen fortlevnad. (Aronsson &
Sjögren, 1994) Företag måste vara såväl flexibla som kostnadseffektiva för att klara av
en allt mer föränderlig och konkurrensutsatt marknad. En följd av den generella
utvecklingen är att det skapas en ökad konkurrens på marknaden. Denna trend måste
företagen bland annat bemöta genom att fokusera och specialisera sig på den
verksamhet de är ledande inom. Denna fokusering resulterar bland annat i kostnads-
reduceringar, en ökad flexibilitet, en säkrad kvalitet på sina erbjudanden samt en
utvecklad innovationsförmågan för att därmed kunna tillgodose kundens totala behov.

Ett led i denna utveckling är kostnadsreducerande metoder såsom Porters (1987) värde-
kedja. Denna utgick i korthet, från att företagen skulle bryta ner sin verksamhet i
funktioner. Respektive enhet skulle därefter se över dess möjligheter och hot, varefter
en handlingsplan skulle utformas för vad som kunde göras för att process- och kostnads-
effektiviseras. Detta ledde till att ledtider föll i fokusering för många tillverknings-
företag, och minskade ledtider samt ”activity based costing” blev promotorn för en ”ny
form” av effektivitetssyn där den inre effektiviteten låg i fokus.

Ett resultat av att effektiva verktyg för att uppnå inre effektivitet utarbetats är att
företagen för att uppnå ännu större konkurrensfördelar behövt öka fokus utanför den
egna företagssfären. Den yttre effektiviteten har skapat ytterligare en dimension för
företagen att positionera sig och dra nytta av externa tillgångar, såväl fysiskt i form av
leverantörer som immateriellt i form av kunskap. En ökad fokus på kunden har också
medfört att efterfrågan motsvaras av produktionen och att bland annat minskade ledtider
och ”just-in-time” leveranser möjliggjorts.

Detta har i sin tur medfört att företagsledare insett att de måste banta sina juridiska
enheter för att istället fokusera på företagets kärnkompetens. Detta tog sin början under
1980-talet då företag motiverades att lägga ut delar av verksamheten till en extern part
på grund av hårdnande global konkurrens, en kraftig utveckling av informations-
teknologin och inte minst en rådande ”managementfluga”. En lösning som därmed
anammades av många företag var outsourcing (utkontraktering) av en eller flera
aktiviteter ur verksamheten. (Hendry, 1995)

1.2 Outsourcing leder till ny styrning

Det är svårt att hitta en entydig definition av outsourcing. Vår uppfattning av
outsourcing bygger på Greaver II (1999, s 15) definition:
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”Outsourcing innebär att företag lägger ut valda funktioner eller delar av produktions-
apparaten eller tjänster på externa leverantörer istället för att sköta uppgiften internt
inom företaget”

Nyckelaspekten, och det som ligger till grund för resonemanget kring kärnkompetens
och outsourcing, är att genom samproduktion skapa ett nätverk av kärnkompetens som i
samlad regi uppnår högsta möjliga kundvärde av samverkandet. Begreppet
nätverksorganisering är inte entydigt och många olika beteckningar används för det eller
närliggande begrepp. Den imaginära eller virtuella organisationen är ett begrepp som
karaktäriseras av nätverkstänkande. (Dalsgaard & Bendix, 1998)  Grundprincipen och
förutsättningen för att företag genom outsourcing, det vill säga en form av allians
mellan företag, skall kunna resultera i en ökad konkurrenskraft är att aktörerna får
tillgång till och drar nytta av varandras specifika kärnkunskaper. Detta kan uppnås
genom att de bygger upp långsiktiga förtroendebaserade företagsrelationer mellan
varandra. Detta leder i förlängningen till en ökad effektivitet och genererar synergi-
effekter. Grundtanken för att uppnå detta är att varje aktör inom allianserna fokuserar på
sin säregna kärnkompetens, samtidigt som de lägger ut annan verksamhet till strategiskt
utvalda partners. Dessa parter har bättre förutsättningar för att utföra dessa aktiviteter
och därigenom höja kundvärdet. (Oates, 1998)

Maktförhållanden och kulturella skillnader i nätverksorganisationer är starkt förknippa-
de med förtroende och osäkerhetsreducering. Vidare är det av avgörande betydelse att
företaget kan skapa förtroende gentemot de leverantörer som ingår i nätverket. I orga-
nisationer som bygger på allianskap är det viktigt att skapa ett verkligt värde gentemot
leverantörer. För att uppnå detta behövs en ledning som kan se till helheten och som kan
ta ansvar för strategiska beslut. De synergier som skapas genom samarbeten måste även
hanteras och vårdas för att möta förändringar i omvärlden. Detta innebär automatiskt att
en maktsituation uppstår där flera företag med olika kulturer skall mötas. Utan en klart
uttalad ledning, som dessutom är klart identifierbar för alliansens nyckelaktörer, torde
de få svårt med auktoritet och allmän acceptans för de beslut som fattas. (ibid)

Ett företag fattar ofta beslut om utkontraktering i förhoppning om att få en flexiblare
och mer utvecklande företagsmiljö där tid och resurser kan fokuseras på viktiga delar i
organisationen. Detta genom att dra nytta av leverantörernas kreativitet samt att
företaget kan koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet. En specialisering på respek-
tive parts kärnkompetens leder ofta till en snabbare utvecklingstakt och effektivare
arbetssätt. (Cook, 1999) Den kanske mest avgörande aspekten till att företag väljer att
lägga ut delar av verksamheten är dock för att sänka kostnaderna för företaget (Hyam,
1997). Fördelarna med att lägga ut delar av företagets verksamhet är många, men det
finns även en rad nackdelar. Det är inte alltid som outsourcing lönar sig för företag,
åtminstone inte initialt. (Benson & Ieromino, 1996) De företag som lagt ut verksamhet
och de företag som tar dessa uppdrag löper stor risk för integrering och beroende. Med
detta avses att integreringen med partnern kan medföra ett beroende som bromsar de
positiva effekter samarbetet har potential att ge för bägge parter.

En aktivitet som tidigare utförts och styrts inom ramen för företagets organisation får en
förändrad situation både vad avser styrmekanismer och ansvarsfördelning vid utkon-
traktering. Ansvar kan inte krävas, inom ramen, för interna rutiner. Författarna August-
sson och Bergstedt-Sten (1999) hävdar därför att nya styrmedel och uppföljningsmetod-
er som svarar mot den nya relationen måste användas. Vad avser styrningen av den
interna verksamheten är beslutsprocessen noga klarlagd och de berörda är väl medvetna
om vem som bestämmer. När externa aktörer tillkommer påverkas dock styrningen till
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att få en mer interorganisatorisk styrning det vill säga ett samspel mellan parterna för att
uppnå erforderliga resultat. (Hedberg, Dahlgren, Hansson & Olve, 1994) I detta samspel
ligger frågorna kring koordinering av de båda verksamheterna (främst vid produktion) i
form av kvantitet och kvalité. Denna samordning mellan funktionerna/aktiviteterna kan
inte som i en hierarkisk organisation åstadkommas genom en central plan. Koordi-
neringen måste istället ske genom mer explicita krav, till exempel genom gemensam
planering eller att den ena parten har en maktposition gentemot den andra parten.
(Johansson & Mattson, 1987)

Med utgångspunkt i ovan nämnda problemställningar ser vi något av ett mönster över
vad vi anser vara viktiga punkter att belysa ur ett strategiskt styrningsperspektiv. Vilka
möjligheter har företagen till individuell utveckling i en nätverksorganisation, det vill
säga blir den strategiska osäkerheten vad avser företagets utveckling, lärande och ifråga-
sättande lidande när ”avståndet” till aktiviteten ökar? Företaget som ingår i nätverks-
organisationen får som ”spindeln-i-nätet” ett stort ansvar vid kontroll och uppföljning
vad avser kommunikation, sätt att mäta relationernas effektivitet och hur de skall
överbrygga förväntningsglapp (kanske främst med nya relationer). Detta är något som
medför en hel del frågeställningar och mest troligt har en hög grad av formell styrning,
vilket är påtagligt intressant att få svar på. Det är dock av största intresse vid
nätverksorganisering att se hur den informella styrningen i form av integrering genom
kultur, myter och motivationshöjande åtgärder påverkas och hur företagen styr
nätverksorganisationen mot gemensamma mål.

För att summera vad som sagts ovan är det vilken styrmix företagen väljer att tillämpa
och möjligheter/problem i dessa säregna (men allt vanligare) relationer som är det
intressanta. Det vill säga hur företag bygger upp sin strategiska formella och informella
styrning av outsourcingleverantörer.

1.3 Vad vi behandlar i uppsatsen

Syftet med denna studie är att identifiera möjligheter och problem för stora företag
angående hur en outsourcingrelation kan styras utifrån ett strategiskt perspektiv i
nätverksorganisationer.

1.4 Nyckelbegrepp

Vi har ej funnit något svenskt ord för outsourcing, men vi kommer att använda uttryck-
en ”utkontraktera”, ”lägga ut” och ”utläggning” som synonymer för att kunna variera
språket något. De svenska översättningarna har dock för somliga en bredare definition
än outsourcing, men vi likställer de båda begreppen i den här uppsatsen. Med uttrycket
strategiskt styrningsperspektiv avser vi hur styrningen av utkontrakterade aktiviteter
kan se ut i ett företag i ett övergripande perspektiv, det vill säga utifrån en helhetssyn.

1.5 Vad vi inte behandlar i uppsatsen

I denna studie kommer endast styrningen av leverantörer ur ett strategiskt perspektiv att
studeras. Vi kommer därför inte att behandla hur styrningen var uppbyggd innan delar
av verksamheten utkontrakterades, eller hur den interna styrningen är uppbyggd för den
egna verksamheten.
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2 METOD

Metodkapitlet inleds med en redogörelse för de utgångspunkter och ställningstaganden
som legat till grund för utformningen av uppsatsen. Därefter följer ett avsnitt som be-
handlar den vetenskapliga metod som genomsyrar uppsatsen. Den sista delen i kapitlet
beskriver hur mätproblem har hanterats i uppsatsen.

2.1 Sovring bland examensuppdrag

Intresset för det studerade ämnet väcktes när vi arbetade med vår c-uppsats våren 1999.
I den uppsatsen beskrev vi faktorer som kan vara väsentliga att beakta innan ett företag
utkontrakterar delar av företagets ekonomiska verksamhet. Arbetet med d-uppsatsen
inleddes med att vi tog kontakt med ett antal företag och berättade om vår c-uppsats. Vi
skickade förslag på examensuppdrag till dessa och ekonomichefen vid SSAB Tunnplåt
tyckte att ämnesområdet verkade intressant. De frågeställningar denne ansåg intressanta
överstämde dock inte med våra intentioner. Då vårt slutliga syfte inte gick att uppfylla
vid SSAB Tunnplåt såg vi det som en nödvändighet att söka nya uppdragsgivare.

Ett kriterium för det studerade företaget var att det skulle ha stora delar av verksamheten
utkontrakterad på externa leverantörer. Detta kriterium valde vi för att kunna göra
kopplingar till den imaginära organisationsformen som blir allt vanligare. Vårt val föll
på Ericsson, eftersom detta företag redan idag har stora delar av sin verksamheten
utkontrakterad. Ericsson har dessutom planer på att lägga ut fler aktiviteter. Ericsson har
även leverantörer som sköter sysslor av relativt komplex karaktär vilket var en
intressant aspekt för vår studie.

2.2 Metodsynsätt och undersökningens upplägg

”…endast kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas
vetenskap och att endast metoder som uppfyller vissa krav kan kallas vetenskapliga”

(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s 134)

När vi gav oss ut på vår vetenskapsfärd hade vi en teoretisk referensram i bagaget. Detta
förhållningssätt kallas deduktion. Detta innebar således att vi utgick ifrån existerande
teorier om outsourcing och informationssystem för att beskriva de iakttagelser som vi
gjort. Våra slutsatser präglas av både den teoretiska föreställningsramen samt de
empiriska erfarenheterna. Både våra och de undersöktas subjektiva viljor påverkar vårt
resultat vilket betyder att vi ej kan göra en neutral studie av verkligheten. För att uppnå
syftet med studien utgick vi ifrån teori relaterat till vårt problemområde som sedan
testades i en empirisk undersökning. Utifrån detta har studien tyngdpunkten på en
deduktiv ansats. (Arbnor & Bjerke, 1977)

Vi avsåg att erhålla den erforderliga informationen genom insamlande av kvalitativ
data, det vill säga data som berättar något om de icke mätbara egenskaperna hos
undersökningsenheterna (Halvorsen, 1992). Den kvalitativa infallsvinkeln gav oss
närhet till det studerade problemet, vilket medförde att vi kunde erhålla djupgående
information. Vi har genomfört en fallstudie då vi undersökt ett problem i relationen
mellan ett företag och dennes leverantörer. Detta har vi valt att göra då vi har en
förståelseansats där vi vill gå på djupet med en bestämd situation.



Metod

5

Syftet med fallstudien var att erhålla djupgående information om problemområdet och
utifrån denna information kunna identifiera faktorer som kan vara väsentliga att beakta
när ett företag skall styra sina leverantörer. För att erhålla erforderlig information
använde vi oss av en skrivbordsundersökning som underlag. Vi använde oss av telefon-
intervjuer för att vidga de teoretiska kunskaperna och ge en mer nyanserad och verklig-
hetsanknyten bild av frågeställningen. Arbnor och Bjerke (1977) menar att endast ett
metodsynsätt sällan renodlas i en forskningssituation. Strävan är istället att hitta en
kombination av metodsynsätten och dess principer som ger den bästa förståelsen för
studieobjektet eller företeelsen. Vårt perspektiv har dock starka kopplingar till aktörs-
synsättet. Vid tillämpningen av detta synsätt blir verkligheten föremål för en subjektiv
tolkning utifrån varje individ och den dialog som sker.

2.3 Insamling av data

Uppsatsen inleddes med en litteratursökning. Vår första "sökning" var i Libris, detta för
att få en översikt av vilka böcker som behandlar ämnesområdet. Nästa steg var att söka i
artikeldatabaserna;  ABI/Inform, Affärsdata, Artikelsök, EconLit, Helecon och Mediear-
kivet. En mängd tänkbara sökord användes men de mest frekvent använda var
outsourcing och nätverksorganisation i kombination med kontroll, kommunikation och
styrning. Även engelska översättningar av sökorden användes; outsourcing och net-
work/virtual-organization i kombination control, communication och management.  I ett
senare skede har komplettering av litteratur skett utifrån referenslistor och källförteck-
ningar i erhållna böcker, artiklar och tidigare examensarbeten.

Under litteraturstudien växte sig vår problemställning allt starkare. Teorier om out-
sourcing beskriver inte styrning av partnerskap särskilt ingående, inte heller från båda
parters perspektiv. Vissa författare påpekar att det är viktigt att styra sin relation dock
utan att beröra ämnet djupare. Vi anser att detta är en stor brist eftersom det är ett områ-
de som kan avgöra hur det utkontrakterande företaget upplever relationen med en extern
part och vad relationen resulterar i. Det blev därför ett naturligt val för oss att studera
närmare.

Urvalet av respondenter till intervjuerna skedde i samråd med vår kontaktperson Patrik
Knutsson produktområdeschef på Ericsson Radio Systems (ERA). Han valde ut de tre
personer utöver honom själv som han ansåg vara mest lämpliga för det valda studerade
problemområdet; Björn Boström (ansvarig för supply and sourcing), Rolf Broström
(direktör för production of mobile systems) samt Bo Westerberg (ansvarig för Corporate
sourcing). Vi valde denna urvalsmetod för att vi i första hand ville försöka nå de
personer som satt inne med störst kunskap om det valda problemområdet, och som på så
sätt skulle kunna ge oss de fördjupade insikter om problemområdet som vi ville erhålla.
Av tid och kostnadsskäl valde vi att genomföra telefonintervjuer med de fyra ovan
nämnda respondenterna. Personliga intervjuer skulle eventuellt kunnat ge bättre
möjlighet för respondenterna att förklara komplicerade begrepp. Vi ansåg dock att
telefonintervju skulle kunna ge svar på de frågor vi eftersökt med studien. Att vi
intervjuade fyra personer med samma intervjuguide gav oss ett djupgående material om
det studerade problemområdet. En annan orsak till varför vi inte valde att genomföra
personliga intervjuer var att de inte fanns möjlighet att samordna intervjuerna inom en
tvådagarsperiod.

Vid utformningen av intervjufrågor har vi utgått från teorier och vår förförståelse inom
problemområdet för att formulera det vi ville få ut under intervjuerna. Intervjuguiden
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var till en början väldigt allmänt strukturerad vilket gav respondenten möjligheten att
tala fritt kring intervjufrågorna. Vi ställde under intervjuernas gång även följdfrågor
som dök upp samt för att styra in respondenten i djupare tankebanor. Vi valde att inte
precisera specifika intervjufrågor i början av intervjun eftersom vi då hade riskerat
möjligheten att låta respondenten uttrycka sig fritt på hur denne såg på företagets
styrning av outsourcingleverantörer.

2.4 Metodreflektioner

Att vi använde telefon som intervjumetod medförde att vi kunde skapa en dialog med de
intervjuade och förtydliga de begrepp som vi använde oss av. Vi har försökt att
åstadkomma ett så bra resultat som möjligt genom att intervjua de personer som enligt
utsago hade störst erfarenhet och var mest insatta inom de frågor som rör företagets
outsourcing av ekonomifunktioner. Urvalet av respondenter till studien är en möjlig
felkälla, men en förutsättning för studien var att vi kunde lita på vad de intervjuade
respondenterna sa.

Telefonintervjuerna har genomförts med hjälp av en högtalartelefon och treparts samtal.
Oberoende av varandra antecknade vi det som nämndes vid intervjutillfällena. Att båda
två förde noteringar har minskat risken för att viktig information gått förlorad under
intervjuerna. På de telefonintervjuades begäran har samtliga intervjusammanställningar
bifogats via e-post till respektive respondent. Enligt uppgift har samtliga respondenter
läst igenom dokumentet och dessutom kompletterat vissa frågeställningar som uppstod
under sammanställningen. Att respondenterna godkänt det skrivna materialet ökar
trovärdigheten i det publicerade materialet men även risken för prestigeskevhet från
respondenten. Med prestigeskevhet avses att respondenten vill framstå som bättre än
vad denne egentligen är. Detta metodproblem var i vårt fall svårt att undanröja, eftersom
vissa av våra frågeställningar rör ämnen som kan vara känsligt att publicera. För att
försöka undvika prestigeskevhet i våra intervjuer valde vi att spara de lite känsligare
frågorna till slutet av intervjun. Detta gjorde vi för att kunna bygga upp ett förtroende
från respondenten innan vi ställde de mer känsliga frågorna.

Bemötandet från samtliga intervjuade var mycket tillmötesgående. Något vi däremot
upplevt med samtliga respondenter är att de ibland kan vara väldigt upptagna med
möten och dylikt. För att minska stressen hos de intervjuade valde vi att i god tid före
intervjutillfället boka en tid som passade bra in i respektives arbetsschema. Eftersom de
utvalda respondenterna avsatt tid för våra intervjuer tror vi har bidragit till ett så
uttömmande svar som möjligt på våra frågeställningar. Vi ser dock att personliga
intervjuer eventuellt hade gett ännu mer uttömmande svar. Slutsatserna vi dragit utifrån
fallstudierna och teorin skulle möjligtvis kunnat vara bättre om vi intervjuat fler än fyra
personer vid Ericsson men med tanke på den breda information som de delgav ansåg vi
att dessa intervjuer vara tillräckliga.
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3 OUTSOURCING I NÄTVERKS ORGANISATIONER

I följande kapitel kommer vi att behandla outsourcing i ett ökat nätverkstänkande
och dess roll i imaginära organisationer. Först behandlas teorin ur ett allmänt pers-
pektiv där karaktäristiska för de två teorierna tas upp för att sedan behandla
imaginatörens roll i samband med ett nätverkstänkande.

3.1 Outsourcing skapar imaginära organisationer

Teorin bakom vår uppsats bygger till stor del på Greaver II (1999) definition av att
outsourcing innebär att företag lägger ut hela eller delar av utvalda funktioner eller
tjänster på externa leverantörer istället för att sköta uppgiften internt inom företaget.
Den svenska översättningen av outsourcing blir utkontraktering eller utläggning av
tjänster och produktionsaktiviteter. Det som för oss in på nätverkstänkande i samband
med utläggningar är att företag som har en väldigt omfattande outsourcing har
kopplingar med det vi idag kallar imaginära organisationer.

En utvecklad form av nätverksföretag är den imaginära organisationen. Denna är ett
system där för företaget avgörande värden, processer och aktörer existerar och hanteras
utanför företagets juridiska enhet, redovisning och organisatoriska beskrivningsspråk
(Hedberg et al, 1997). Denna typ av företag är än så länge relativt ovanliga men fler och
fler företag börjar alltmer likna imaginära organisationsformen. I framtiden kommer
troligen många företag att driva en liten del av den egna verksamheten inom den egna
koncernen. Företagen kommer då att vara uppbyggda som ett nätverk där kärn-
funktionen ligger i att samordna och styra de olika outsourcingleverantörerna. En förut-
sättning för en sådan omfattande outsourcing kommer troligen att ställa betydligt större
krav på styrningsfunktionen. (Oates, 1998)

Kunden i en outsourcingrelation kan vara ett helt företag, en del av ett företag såsom en
division eller ett internt bolag, en kommun eller ett landsting. Leverantören i en
outsourcing relation är ett företag som är specialiserat på att leverera produkter eller
tjänster, till exempel ekonomi eller IT-tjänster. Leverantören är ofta ett stort företag med
många kunder. Det kan även handla om att leverantören är ett mindre bolag eller en
produktionsenhet med eget ansvar inom den egna koncernen, även kallat shared service
center. (Augustsson & Bergstedt-Sten, 1999)

3.2 Fördelar med outsourcing och nätverkstänkande

De främsta anledningarna till varför företag väljer att lägga ut funktioner eller aktiviteter
på en extern part är för att sänka kostnaderna eller renodla sin kärnverksamhet. En
traditionellt fast kostnad förvandlas vanligtvis till rörlig genom outsourcing, eftersom
debitering ofta sker efter nerlagt arbete som leverantören uträttat. Quinn & Hilmer
(1994) anser att företagets strategiska orsaker för att lägga ut främst handlar om att
fokusera på det företaget gör bäst, dess kärnkompetens (se avsnitt 3.2.1), eller sådant
som är strategiskt viktigt för företaget. En utläggning medför ofta att kapital frigörs
inom bolaget som då kan användas till att satsa på de mer kärnfulla och strategiska
aktiviteterna inom företaget. (Elmuti, 1998)

Syftet med samverkan genom nätverk kan till exempel handla om att utveckla produkter
tillsammans eller att få tillgång till vissa försäljningskanaler. På detta sätt kan det totala
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resultatet förbättras inom hela nätverket. (Gustavsen & Hofmaier, 1997) Nätverksstruk-
turen handlar om att företag kan utföra vissa uppgifter på ett effektivt sätt genom att
fokusera på områden som de är bra på och överlåta uppgifter som de är mindre bra på
till andra företag. Leverantörerna kan numera på grund av större komplexitet i
tjänsterna, högre specialisering och nya teknologiska förmågor utföra många aktiviteter
till lägre pris men med ett högre mervärde än vad ett helt integrerat företag (företag med
alla aktiviteter in-house) kan. Detta gäller speciellt då kunskap om en speciell aktivitet
är viktigare än kunskap om slutprodukten själv. (Elmuti, 1998)

3.2.1 Kärnkompetens

Utgångspunkten för kärnkompetens-konceptet (det företaget gör bäst skall de ägna sig
åt) är att bibehålla sina kärnkompetenser internt. Detta är en bra startpunkt om företaget
vill bibehålla sin konkurrenskraft i framtiden. Ett företags kärnkompetens är den
centrala basen kring vilken verksamheten byggs upp. Ett problem är att bestämma vilka
kärnkompetenser företaget har. (Quinn & Hilmer, 1994) Enligt Hedberg et al (1997) är
kärnkompetensen dessutom en viktig del, kanske den viktigaste, som binder samman
det imaginära systemet.

Long & Vickers-koch (1992) publicerad i Axelsson (1998) har tagit fram en modell (se
fig. 3.1) för att analysera de viktiga resurser, kunskaper och kompetenser som ett företag
besitter.

Figur 3.1 Long & Vickers-Koch sorteringsmodell för aktiviteter (Axelsson, 1998)

- ”Spjutspets”-aktiviteter/funktioner är de funktioner som är av avgörande vikt för
verksamhetens konkurrensförmåga i ett framtida strategiskt perspektiv. Detta är
förmågor som måste utvecklas idag och som är centralt för morgondagens kärnkompe-
tens.

- Kärnaktiviteterna utgör grunden för organisationen (huvudprocessen), och dess möj-
liga konkurrensfördelar. Hela verksamheten formas efter denna kompetens och dessa
aktiviteter.

- Stödaktiviteter är sådana aktiviteter som är direkt hänförliga till kärnkompetensen
(kärnaktiviteterna, kärnfunktionerna). Stödaktiviteterna måste ingå i verksamheten som
stöd för att kärnkompetensen skall fungera.

- Avskiljbara aktiviteter är sådana som ingår i huvudprocessen, men de är dock enkelt
avskiljbara och relaterar inte som någon aktiv del i kärnkompetensen.

5 Periferiaktivitet

4 Avskiljbara aktiviteter

3 Stödaktivitet

2 Kärnkompetens

1 Spjutspets - kompetensHög  strategisk vikt

Låg strategisk vikt

2

1

3
4
5



Teori

9

- Periferiaktiviteter består av sådana aktiviteter som ej berör aktuella huvudprocesser.
För ett verkstadsföretag kan till exempel aktiviteten att tillhandahålla en cafeteria
funktion vara en i förhållande till huvudprocessen mycket perifer aktivitet.

En indelning i ovanstående kategorier kan ge företaget förbättrad möjlighet att bedöma
vilka aktiviteter som är särskilt viktiga och vilka som är mindre viktiga, och på så sätt
ge en vägledning om vilka aktiviteter som kan vara möjliga att utkontraktera.

Eftersom kärnkompetensen dels är en fråga om de grundläggande funktionerna som
krävs för att fullgöra en ekonomiaktivitet och dels särskilt betonar de aktiviteter/funk-
tioner som är särskiljande så är det uppenbart att det som är kärnkompetens varierar
mellan skilda företag och sammanhang. Vidare är det väsentligt att påpeka att de
resurser och kunskaper som i ett visst skede ger ett företag en unik kompetens, inte
behöver fungera på samma sätt i ett annat skede av företagets och marknadens
utveckling. (Cook, 1999)

Ett företags kärnkompetens kan vara att inneha något unikt som exempelvis rätten till
ett varumärke, affärsläge, de anställdas kompetens, databas över kunder eller skicklighet
att odla affärskontakter. Kärnkompetensen kan, om den nyttjas på rätt sätt, leda till en
konkurrensfördel särskilt om den kompletteras med andra företags kärnkompetenser för
att skapa ett ökat mervärde. Den skall således inte vara lätt att kopiera för andra företag
och vara av vikt för slutproduktens värde. Ett företags långsiktiga överlevnad i den
imaginära organisationen är beroende av kännedom och utveckling av den egna kärn-
kompetensen och vilka andra kompetenser partnerföretagen har som behövs för att
kunna erbjuda kunden det denne efterfrågar. (Hedberg et al, 1997)

3.3 Nätverkstänkande

Det faktum att nätverk har blivit en alltmer vanligt förekommande form för företag att
organisera sig i är många gånger tack vare informationsteknologins utveckling. Denna
har möjliggjort för stora som små företag att utvecklas utan att ”växa” fysiskt.
Samarbetet har gjort att små enheter idag kan kopplas ihop till/ingå i stora
produktionssystem. Denna möjlighet har enligt Piore & Sabel (1983) publicerad i
(Gustavsen & Hofmaier, 1997) lett till att en ny produktionsfilosofi utvecklats, denna
kallar de flexibel specialisering. Inom denna ram anser de att specialiseringen
(uppdelningen av arbetsuppgifter) ger företagen en ökad flexibilitet gentemot stora
trögrörliga organisationer med motsvarande produktionskapacitet.

Nätverk kan definieras på många olika sätt och enligt Miles och Snow (1992) kan
nätverk ses som ett kluster av företag, specialistfirmor eller individer som är
koordinerade genom marknadsmekanismerna. Nätverk kan också beskrivas som en
flytande gruppering av företag inom ett nätverk av affärsförbindelser där den centrala
företagsenheten är likställd med övriga företag där alla är beroende av varandras expert-
kunskaper men kan tänkas konkurrera på vissa områden med ett annat företag i nät-
verket samtidigt som samverkan sker på andra områden. (Bahrami, 1992)

Tre vanligt förekommande grunder nämns i litteraturen för att förstå nätverkstänkandet
och dess funktion. För det första det faktum att transaktionskostnadsmodeller har
utvecklats, för det andra Uppsalaskolans nätverksteorier och för det tredje att företags
resurser går att särskilja/dela upp. Det som gjort nätverkstänkandet möjligt kan i mångt
och mycket härledas till transaktionskostnadsansatsen som Williamson (1975)
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presenterade. Denne menade att den perfekta marknaden där varor och tjänster skiljer
sig åt inte existerar. I denna ansats skulle köp föredras för att uppnå sänkta sam-
ordningskostnader, ge ökad konkurrens och genom detta ge ökad effektivitet men att
anskaffning av resurserna fortfarande skulle vara den optimala lösningen för att uppnå
en effektiv samordning. Ansatsen utvecklades senare till att omfatta även samarbete
med utomstående.

Den andra grunden för nätverkstänkandet kommer från Uppsalaskolans nätverks-
teoretiker. Uppsalaskolan menar att företag genom att göra stora investeringar i anlägg-
ningstillgångar låser fast sina resurser för en viss tidsperiod. Följden blir att företag till
stor del är beroende av andra företags anläggningstillgångar och därför bör ingå i
nätverk med dessa. (Sjöberg, 1994) I motsats till Uppsalaskolan anser Hedberg et al
(1997) att nätverk inte är en uppdelning mellan företag och leverantörer utan att det är
en interaktion mellan interna och externa faktorer. Vidare anser dessa att interaktionen
inte enbart är en köp-sälj relation mellan företagen utan att andra sammanhängande
krafter såsom koordinerad information, kultur och ett gemensamt affärskoncept har
större inflytande. Det går också att argumentera för att resursutnyttjandet lägger en
grund för ett ökat nätverkstänkande. Versalainen et al (1996) argumenterar för att varje
företag i ett nätverk innehar en speciell kärnkompetens inom vilken de skall verka och
vidare dra nytta av andra företags kärnkompetenser för att komplettera sin egen.

3.3.1 Karaktäristiska  för imaginära organisationer

Begreppet nätverksorganisering är inte entydigt och många olika beteckningar används
för det eller närliggande begrepp. Den imaginära eller virtuella organisationen är ett
begrepp som karaktäriseras av nätverkstänkande. (Dalsgaard & Bendix, 1998) En
vanligt förekommande definition på imaginära organisationer som perspektiv är:

”Det imaginära perspektivet syftar på ett system i vilket tillgångar, processer och
aktörer kritiska för det ”centrala” företaget existerar och verkar både i och utanför
företagets konventionella organisationsgränser”

(Hedberg et al, 1997, s 13)

Imaginära organisationer koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och sköter allt mer via
samarbeten med externa leverantörer. Imaginära organisationer kan ses som både en typ
av företag och för ett perspektiv på företagande. Karaktäristiskt för imaginära ”företag”
är nyttjandet av informationsteknologi, nätverk och kundrelationer för att driva och
hålla samman det imaginära systemet. Den imaginära organisationen är utöver den
juridiska enheten en medverkan med ett antal partnerföretag (outsourcingpartner)
varigenom synergieffekter är målet. Perspektivet är dock mer av en karta för företag att
utveckla ett imaginärt system. Detta ger kanske framförallt små företag en möjlighet att
med begränsat finansiellt kapital utvecklas utan att växa fysiskt som juridisk enhet och
istället fokusera på vilka resurser och kompetenser som andra företag kan erbjuda och
som de genom samverkan kan dra nytta av. Genom denna samverkan kan företaget
bredda sin organisation och öka antalet personer som arbetar för företagets verksamhet
utan att de är anställda i det egna företaget utan istället ingår i samma imaginära
organisation. (Hedberg et al, 1997) En imaginär organisations utseende kan starkt
variera och konkretiserar den ständigt förändrade imaginära organisationen på flera sätt.
Ett exempel är att imaginatören som ”spindeln i nätet” skapar en imaginär organisation
utifrån sin vision. De olika delarna runt ”spindeln” består av partnerföretag och
kundbas. (Hedberg et al, 1997)
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3.3.2 Imaginatören – spindeln i nätet

Det är utifrån imaginatören, vilken kan liknas vid en entreprenör som den imaginära
organisationen har sin grund. Imaginatören har insikt om dennes kärnkompetens som
sedan kompletterar den imaginära organisationen med olika partnerföretags
kärnkompetenser för att tillsammans skapa en konkurrensfördel. Figuren nedan som är
en bearbetning av författarna av Hedberg et al (1997), om hur imaginatören har en
central roll som ska se till att de olika partnerföretagen i nätverket drivs och hålls
samman. (ibid)

(Outsourcing-)
Partner med kärn-

kompetens

Imaginatör (företag
 med kärnkompetens)

Kundbas

Fig. 3.2 Den imaginära organisationen som ”spindeln i nätet” (egen bearbetning: Hedberg et al, 1997)

En viktig uppgift för imaginatören menar Hedberg et al (1997) är att se till att
partnerföretagen är engagerade och utvecklar sin kompetens, bekantskap och förmåga
att samarbeta med sikte på en långsiktig samverkan. För att uppnå detta påstår Hedberg
et al (1997) att imaginatören ofta upprättar datalänkar till partnerföretagen, utbildar de
engagerade, förmedlar ytterligare affärer där tanken är att öka alla inblandade parters
kompetens. Detta är ett tecken på att partnerföretag inte enbart ses som tillfälliga och
separata leverantörer. Imaginatören kan sägas arbeta för hela den imaginära organisa-
tionen för att öka dess konkurrenskraft. Den kanske viktigaste uppgiften för
imaginatören enligt Hedberg et al (1997) är att influera, ständigt förmedla och förankra
den övergripande affärsidén för att alla ska förstå hur de kan nyttja relationen. Den
imaginära organisationens syfte, är som tidigare nämnts, att alla parter ska vinna mer på
att samverka än att bedriva verksamhet på enskilt håll. Versalainen et al (1996) menar
att imaginatören även bör ha insikt i vilken typ av relation som önskas, hur betydelsefull
en samverkan är och vad alla inblandade vill ha ut av en samverkan.

Grunden till allt företagande är kunden. I den imaginära organisationen görs därför
försök att etablera långsiktiga och stabila kundrelationer genom att upprätthålla en
kundbas. Kommunikation och feedback från kunder är ofta ovärderlig information för
ett företag som vill bibehålla och skapa nya konkurrensfördelar. Trots att imaginatör-
företaget ofta byggt upp relationen och kanske är ”ägare” till den menar Hedberg et al
(1997) att kundbasen är en resurs som bör nyttjas av alla företag i den imaginära orga-
nisationen (se streckad pil i figur 3.2).

3.3.3 Partnerföretag, resourcing och outsourcing

Det som skiljer begreppen outsourcing och resourcing åt är i vilket sammanhang de
båda begreppen används. En outsourcing i enkel mening avser en utläggning av en
tidigare intern utförd aktivitet med i olika grad omfattande samarbete med leverantören
beroende på komplexitet i uppgiften. I imaginära organisationer ses outsourcing
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leverantören mer som en partner, en resurs, som genom ”integration” är en del i
företagets övergripande organisation. (Hedberg et al, 1997)

Imaginatören har en medveten bild om vad denne vill erbjuda kunden. För att lyckas
sammanförs olika kompetenser som partnerföretagen besitter, så kallad resourcing, till
partnerföretaget (se figur 3.2). Det som gör imaginatörföretaget attraktivt för de olika
partnerföretagen kan enligt Hedberg et al (1997) vara de kundrelationer som denne
besitter. Imaginatörföretagets kunskap om vad som skapar värde för kunden samt till-
tron till att denne kan omsätta sina kunskaper i olika affärskoncept. Parterna dras också
till varandra genom att erbjuda tillgång till en kärnkompetens som sammantaget är
konkurrenskraftig och bildar ett unikt mönster, i jämförelse med vad andra kan erbjuda.

Partnerföretagen drivs och hålls samman av imaginatörföretaget och på detta sätt kan
respektive företag växa utan att bli större. Den imaginära organisationen expanderar
utan anställningar eller stora investeringar genom att dra nytta av partnerföretagens
kompetenser. De partnerföretag som ständigt och kontinuerligt förbättrar sin kärn-
kompetens kommer att ingå i det imaginära systemet. (ibid)

3.3.4 Nätverksmisslyckanden och risker med outsourcing

Även om nätverk kan verka vara något av ett ideal finns det stora risker inblandade i
denna typ av företagande. Miles och Snow (1992) hävdar att företagsledare ofta är för
snabba att anamma nya former för företagande och att de därför inte har hunnit tänka
över de verkliga motiven till att ingå i en imaginär organisation. Detta kan leda till att
partnerföretagen i för stor utsträckning koncentrerar sig på imaginatören och tappar sin
egen konkurrenskraft. Produkten eller tjänsten skräddarsys för att passa imaginatörens
behov och partnerföretagen engagerar sig i att stödja sina partners verksamhet vilket på
sikt leder till att partnerföretagens förmåga att stå på egna ben minskar.

Miles och Snow (1992) menar vidare att förväntningarna ofta är höga på vad imagina-
törföretaget och dess Partnerföretag gemensamt kan åstadkomma. Orealistiska förvänt-
ningar kan leda till besvikelse när fördelarna inte till fullo uppfylls. Resultatet blir att
nätverket upplöses för att hitta nya partner- och imaginatörföretag. Författarna tar också
upp problematiken ikring kulturkrockar vilken måste hanteras för att korrelation mellan
de inblandade till fullo skall uppnås. Imaginatörföretaget har en företagskultur som
måste stämma överens med partnerföretagens. Dock inte sagt att kulturen behöver vara
densamma men den måste uppmuntra till samarbete utanför det egna företaget och
acceptera olikheter. Det blir främst imaginatörföretagets uppgift att hantera dessa olik-
heter mellan företagen.

Hendry (1995) diskuterar och belyser i sin artikel ett flertal risker som är förknippat
med outsourcing. För att underlätta detta delar han in företaget i en formell och en
informell del. Den formella delen innehåller företagets processer och förädlingskedja,
det vill säga "hårda" och mätbara delar. Den informella, mer "mjukare" svårmätbara
delen består av kulturen och den interna kommunikationen. Hendry menar att företagets
beslut om utkontraktering ofta grundar sig på kostnadsnedskärningar inom den formella
delen av företaget. Vidare påpekar han betydelsen av att även ta hänsyn till de effekter
en utkontraktering har på den informella strukturen inom företaget.
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4 STYRNING AV OUTSOURCINGLEVERANTÖR

I detta kapitel kommer vi att diskutera styrning av partnerskap i  en outsourcing-
relation. Teorikapitlet är uppbyggt kring Robert Simons modell för strategisk ekonomi-
styrning, som vi anpassar till outsourcing samt ett ökat nätverkstänkande.

4.1 Styrningsaspekter

Många outsourcingaffärer bottnar i en önskan att frigöra managementresurser för att
bättre fokusera på kärnverksamheten. Risken för att företag blir besvikna är dock över-
hängande. Genom utläggningen är företagen benägna att, av förståeliga skäl, rikta allt
mer av sina managementresurser på de nya relationerna. Detta får eventuellt till följd att
ett mycket starkare fokus än vad som tidigare var fallet riktas mot den utlagda resursen.
Frågorna angående de utkontrakterade aktiviteterna blir av mindre operativt slag och
övergår istället till mer strategiska frågeställningar. (Augustsson & Bergstedt-Sten,
1999)

För att styra leverantörspartners som företaget har utkontrakterat till så krävs att
företaget har en klarlagd strategi för hur de ska styra dessa. Strategin bör vara kopplad
till strategiska nivåer inom företaget för att styrningen skall bli effektiv. Många företag
fruktar att de inte har möjlighet att bibehålla tillräcklig kunskap internt för att styra
deras specialistleverantörer, vilket kan vara ett stort problem om det inte tas på allvar.
(Quinn & Hilmer, 1994)

Simons (1995) (se fig. 4.1) beskriver fyra olika typer av modeller för strategisk eko-
nomistyrning.  Simons fastslår att det är viktigare att istället för att fokusera på det som
företaget redan vet och förstår att rikta uppmärksamheten på de uppdykande hoten och
möjligheterna. Han menar att hoten kan undvikas och möjligheterna kan utvecklas till
uppdykande strategier. Simons diskuterar fyra kategorier av styrsystem: värderings-,
gränsskapande-, interaktiva- och diagnostiska styrsystem. Detta kapitel är uppbyggt
kring denna teorimodell och en förklaring till figurens beståndsdelar ges löpande under
detta kapitel.

Värderingsstyrmodeller Gränsskapande styrmodeller

Interaktiva styrmodeller Diagnosticerande styrmodeller

Grundläggande
värderingar

Riktlinjer för
organisationen

Strategisk
osäkerhet

Strategier

Kontroll och
uppföljning

Figur 4.1 Olika strategiska styrmodeller (Egen bearbetning av Simons, 1995)

Boland (1979) menar att vid utformningen av informationssystemet utgör begreppet
styrning en central funktion. Styrning kan ske på två sätt, styrning ”av” eller ”med”.
Styrning ”av” relateras till hierarkiskt strukturerade, byråkratiska processer där regler
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löper från toppen av organisationen och ned. Styrning ”med” relateras till mer delade
uppfattningar som är resultatet av socialt samspel. Styrning ”med” koordinerar hand-
lingar i och med delade värderingar och uppfattningar som ligger till grund. Mytbild-
ningen är också viktig när gäller styrning ”med” eftersom det förklarar varför vissa
saker är som de är. När en aktivitet utkontrakteras ur verksamheten tenderar styrningen
förmodligen att bli mer av ”styrning med” karaktär. Ett ökat nätverkstänkande medför
troligen att företagen har ett ömsesidigt beroende av varandra, och därmed minskas
möjligheten att utöva ”styrning med” än om utförandet sker ”in-house”.

4.1.1 Val av styrmix

Bruzelius och Skärvad (1995) nämner tre olika formella styrformer; mål-,
direkt/regel-, och självstyrning. Mål och direkt/regelstyrning skiljer sig från själv-
styrning i det avseendet att de används av överordnade för att påverka beteenden hos
underordnade. Målstyrning handlar om att kommunicera vad som ska göras, men
lämnar det upp till medarbetaren att själv finna den bästa lösningen på hur det ska
göras. Målstyrning bygger på teorin att individer har viljan att ta ansvar och är
motiverade att rikta sitt beteende i linje med organisationens mål om de får
möjligheten att göra på det sätt de finner lämpligast. Direktstyrning handlar om att
företagsledaren talar om för leverantören vad som ska göras med löpande
instruktioner och sedan kontrollerar att det blir gjort med god kvalitet. Stor
handlingsfrihet och ibland även vidsträckt rätt att formulera mål karaktäriserar den
självstyrda enheten. (Bergstrand, 1993)

Enligt Bergstrand (1993) ligger utmaningen för företagsledaren i att få alla anställda i
organisationen att arbeta för ett sammanhängande mål på ett meningsfullt sätt.
Problemet är att personalen ser olika delar av företaget, tänker på olika problem och
därigenom har en benägenhet att arbeta på olika sätt och mot olika mål. Quinn och
Hilmer (1994) menar att en tydlig definition av målen på lång sikt kan användas för att
ta fram strategier, det vill säga en ram för hur alliansen skall styras. Det kan skapa
engagemang bland de anställda genom att ha överensstämmande mål, men ifall kunden
och leverantören inte har gemensam målsättning kan problem lätt uppstå.

4.2 Företagets grundläggande värderingar

Värderingsstyrmodellen utgörs av organisationens grundläggande värderingar (se figur
4.1) och normer, som förmedlas av företagsledningen för att inspirera medarbetarna till
att söka nya möjligheter. Värderingsstyrmodeller används av chefer för att förmedla
företagets grundläggande värderingar, syften och inriktning till företag som är knutna
till företaget. De grundläggande värderingarna, som utgör själva kärnan för
verksamheten, är starkt kopplade till företagets strategier. (Simon 1995) Detta skapar
normer och tjänar som kulturella ideal i organisationen. Genom att ha definierat ett
system som genomsyrar hela organisationen så menar Simons (1995) att detta bidrar till
att underlätta för medarbetarna att skapa nya värden för företaget, då de vet åt vilket håll
organisationen strävar.

Graden av förtroende beror på hur relationen fungerar. Hög grad leder till ett informellt
arbetssätt, vilket leder till snabbare och effektivare svar på förändringar. Förtroende
leder också till ett minskat behov av kontroll och styrning av den andra parten. En låg
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grad av förtroende leder istället till att behovet av kontroll ökar och tar resurser i
anspråk, som ha kunde använts på ett bättre sätt. (Musgrave & Annis, 1996)
En organisation har en viss kultur och har vissa myter. Myter är en övertygelse att
någonting är på ett visst sätt fram till dess att myten omkullkastas. Har myten varit
gällande över lång tid försvårar detta genomförandet av ett mytskifte. (Hedberg &
Jönsson, 1978) I organisationer sker en stor del av informationsöverföringen på
informella vägar. Företagskulturen skapar ofta en harmoni bland de anställda och de
involverade så att de arbetar i samma riktning, förhoppningsvis mot företagets mål. När
delar av verksamheten flyttas ut kan dessa kanaler försvagas eller försvinna eftersom
kulturell kommunikation vanligtvis kräver gemenskap, fysiska symboler och gester.
(Rothery & Robertson, 1995)

4.2.1 Integration med leverantören

Oavsett hur relationen ser ut är ett aktivt samarbete en fördel om företaget vill uppnå
full integration med leverantören och använda integrationen som ett meningsfullt och
respektfullt ledningsverktyg. För detta krävs att integrationen genomförs med full
förståelse för var och varför detta leder till ökat värde. (Alexander & Young, 1996)

Det grundläggande för Human Relations skolan är tron på att deltagande från individen
kan bota en sjuk organisation från dess problem. En aktiv individ har också större
möjligheter att producera mer än en passiv individ. Ledarens roll blir således att skapa
ett klimat som får medlemmarna i organisationen att aktivt deltaga i beslutsprocessen.
Chris Argyris menar att en starkt sammansvetsad arbetskraft med en positiv attityd mot
uppsatta mål kommer att producera max motivation och effektivitet. Men om en lika
starkt sammansvetsad arbetskraft har en negativ attityd till de föreslagna målen leder till
att produktionen tappar farten, det är svårt att avgöra. (Macintosh, 1991) Vi menar att en
viktig uppgift för de ansvariga av relationen mellan parterna blir därmed att integrera
varandra i respektive verksamhet för att skapa samstämmighet mellan varandra. Detta
för att få samtliga individer deltagande i processen. Problemet med att ständigt motivera
de anställda förekommer oavsett om produktionen sker internt eller externt. Vid
outsourcing försvåras dock detta på grund av avståndet, fysiskt eller organisatoriskt, till
leverantörens anställda. Ifall företaget är mån om att motivera leverantörens anställda
kan de inrätta ett belöningssystem som inspirerar de anställda till att nå företagets
uppsatta mål samt ge förslag till förbättringar i produkt och process.

Det informella informationsflöde som finns i en organisation har stort inflytande på
företagets innovationsbenägenhet. Kommunikation, inte minst informell sådan, mellan
olika delar av organisationen kan korsbefrukta olika verksamheter på ett sätt som
främjar nytänkande och innovationer. Även om en outsourcingleverantör får samma
formella information som den interna verksamheten, har den externa leverantören inte
tillgång till samma informella informationsnätverk, som dessa har om de är en inte-
grerad del av det köpande företaget. (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999)

Den gränsskapande styrformen (se kap 4.3) kan många gånger enligt oss tyckas hämma
de informella krafterna hos ett företag. Genom att sätta gränser för vad de anställda får
göra medför detta troligtvis att de anställda hämmas från att ta egna initiativ. Graden av
innovativitet hos de anställda är starkt kopplat till hur snävt gränserna är satta för
arbetarna. För att kunna genomföra ett mytskifte inom ett företag krävs ofta drastiska
förändringar. En friare roll på sin arbetsplats ger dock större utrymme för de anställda
att ifrågasätta nuvarande myt.
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4.3 Riktlinjer för organisationen

Gränsskapande styrsystem (se figur 4.1) används för att sätta upp gränser genom att
kommunicera vad som inte är tillåtet (Simons, 1995). Vår tolkning av den gräns-
skapande styrformen ur ett outsourcingperspektiv innebär att företaget skall koncentrera
sig på bolagets kärnverksamhet och utkontraktera aktiviteter som inte skapar värde för
företaget. För att sökandet av nya idéer ska bli effektivt så menar författaren att
ledningen måste sätta upp gränser för var medarbetarna ska söka efter nya idéer. De
som inte följer dessa uppsatta regler kan på ett eller annat sätt straffas för detta.

Det gränsskapande styrsystemet kan dock anses ge begränsningar för företagets fortsatta
utveckling och sökande efter nya möjligheter, eftersom företaget endast koncentrerar sig
på dess kärnfunktioner. Simons (1995) menar dock att denna del måste finnas med i ett
företags styrsystem, och han förklarar detta på följande sätt:

”Ask yourself why there are brakes in a car. Is their function to slow the car down or to
allow it to go fast”

(Simons, 1995, s 39)

4.3.1 Kontrakt

Problem i samband med utkontraktering kan många gånger vara en följd av ofördel-
aktigt skrivna kontrakt eller allmänt dåliga förberedelser (Benson et al, 1996). Lacity
och Hirschheim (1993) anser att kontraktet mellan företag och leverantör är den enda
faktorn som kan skapa maktbalans mellan parterna i en outsourcingrelation. Kontraktet
utgör även det viktigaste styrmedlet för att skapa en bra relation till leverantören. Ett
kontrakt som är väl definierat ger mindre utrymme för misstolkningar mellan parterna
samt möjlighet att söka kryphål. I kontrakten specificeras ofta kvalitetsnivå, miljökrav,
etiska regler etc. Ett väl definierat kontrakt minskar därmed leverantörens incitament
och möjligheter att använda produkter/tjänster som ej överensstämmer med företagets
riktlinjer vad avser exempelvis kvalité och miljökrav.

Regel eller direktstyrning har ofta tydligt satta gränser för arbetarna. Möjligheten att
sätta skarpa gränser hos en leverantör är dock ganska svårt tror vi dock är ganska svårt.
En möjlighet är att företaget utformar precisa arbetsbeskrivningar för att utföra
uppgiften. Det är dock ej speciellt lätt att utöva denna sorts styrning hos en leverantör
med tanke på avstånd till dennes verksamhet. Målstyrning sätter många gånger gränser
eftersom målet oftast är ganska precist utstakat och därmed inte medger så stora
möjligheter till utsvävningar för leverantören om denne skall nå de uppsatta målen. Vi
tror inte att självstyrning passar nog inte speciellt bra i ett leverantörsförhållande utan
det måste finnas en koppling mellan företagen för att kunna veta att leverantören utför
saker som är i linje med företagets förväntningar.

4.4 Strategisk osäkerhet

Den organisationsförändring som oftast blir en följd av outsourcing medför troligtvis att
de överordnade får mindre direkt kontakt med människorna i företagets utökade
organisation. Detta ställer krav på att nya formella styrsystem utvecklas inom företaget
för att kunna tillvarata viktig information från den taktiska och operativa delen av
företaget. Ur strategisk synpunkt är detta viktigt för att kunna utnyttja kreativiteten i
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organisationen som ofta leder till nya produkter, marknader, processer och effektivitets-
förbättringar. ”Interaktiva styrmodeller” (se figur 4.1) används för att inhämta informa-
tion och skapa förståelse om aktiviteter i organisationen som de inte kan observera eller
har direkt kännedom om. Informationsinhämtningen sker genom informell
kommunikation, genom att ”känna pulsen” kan företagsledningen snabbt uppfatta
viktiga signaler om vad som händer i företaget. (Simons, 1995)

Det interaktiva kontrollsystemet skall fungera som ett verktyg för att stimulera
organisationens lärande och tillvarata nya idéer och strategier. Denna hävstång används
till att skapa en dialog kring organisationens handlingsplaner och vad som ligger till
grund för dessa. Systemen är utformade för att samla in information om strategiska
osäkerheter och fokuserar därmed mer på utveckling och förnyelse av strategier än på
implementering av redan befintliga strategier. Detta system ska verka för att involvera
medarbetarna i organisationen och bidra till företagets ständiga förbättring. Ett
interaktivt system är inte en unik variant av ett kontrollsystem utan flera olika sorters
kontrollsystem används interaktivt. Ledningen bidrar till att göra systemet interaktivt
genom att involvera medarbetarna i verksamheten. (Ibid)

Avsikterna mellan parterna är ofta särskiljaktiga men en önskan finns ofta om en nära
och bestående relation mellan parterna. För att bägge parter skall kunna uppnå ett fram-
gångsrikt samarbete krävs det att bägge parter är villiga att drastiskt förändra sina
arbetssätt för att kunna anpassa sig till varandra. (McFarlan & Nolan, 1995) Vår upp-
fattning är att i en organisation som bygger på nätverkstänkande försvåras dock infor-
mationsöverföringen gradvis eftersom företagen ofta är belägna på olika platser. Möjlig-
heten till fullständig insyn i varandras verksamheter försvåras därmed. Integration från
den operativa delen av företaget i leverantörens verksamhet är ett viktigt problem om
företaget hela tiden skall arbeta för ständig förbättring och innovation.

4.4.1 Lärande inom organisationen

En viktig faktor vid utläggningar, och ett därigenom enligt oss, ökat nätverkstänkande
är att kunna ta vara på varandras erfarenheter. Detta leder till att de även måste förstå
organisationens relation i det organisatoriska nätverket. Lewitt och March (1988) menar
att det finns tre huvudsakliga spridningsmekanismer för lärande inom organisationen.

å Ett företag förmedlar regler som är utfärdade av statliga organ, handelsförbund,
professionella förbund och föreningar.

� En individ med kunskap kommer i kontakt med en som inte har samma kunskap.
Detta lärande kan exempelvis skapas genom att anställda roterar mellan företaget
och dess leverantörspartners för att utbyta erfarenheter.

ê Spridning sker till en liten grupp, dessa  sprider sedan vidare till hela organisationen.
Exempelvis kommuniceras rutiner genom formella och informella utbildnings-
institut, experter, handel mellan företag samt allmänna publiceringar.

4.4.2 Ifrågasättande

Hedberg och Jönsson (1978) menar att organisationer har många stabilisatorer, det vill
säga informations och redovisningssystem vilka minskar osäkerhet, tvetydighet och
konflikter men de saknar destabilisatorer. Destabilisatorernas uppgift är att se till att in-
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formations- och redovisningssystemet inte plockar bort negativa signaler som kan vara
viktiga för företag att uppmärksamma. Om de ej uppmärksammar dessa negativa sig-
naler kan företag reagera långsamt och felaktigt på hot från omgivningen. De anser att
företagens informationssystem skall vara experimentellt och självkritiskt för att snabbt
upptäcka förändringar i sin omgivning och anpassa sig efter dessa. Systemet bör
nästintill vara befriat från stabilisatorer för att inte filtrera bort viktiga signaler från
omgivningen.

Ständig kontroll över leverantörens pågående operationer och framtida utvecklingspla-
ner är också en del i kommunikationen. Detta för att bibehålla det intresse företaget har
av leverantörens utveckling i förhållande till andra konkurrerande leverantörer. Utan
kontroll finns det risk för informationsskevhet från leverantörens sida, detta på grund av
dennes intention att behålla sin kund och undanhålla fakta som talar för val av andra
leverantörer med högre kompetens och mer utvecklade/sofistikerade arbetsmetoder. Vi
anser att en direkt- eller regelstyrning tenderar troligen att minimera utrymmet för
informell styrning hos leverantören. En hård styrning minskar de anställdas fria vilja
och därigenom incitamenten för att söka nya möjligheter. En självstyrd eller målstyrd
enhet har stora möjligheter att utforska nya möjligheter. Detta medför ofta att de
arbetande kan lära sig nya saker hela tiden, och därmed även dela med sig av sina
erfarenheter till kompanjonerna.

4.5 Kontroll och uppföljning

Diagnosticerande styrmodeller (se figur 4.1) är utformade för att motivera, övervaka
och belöna när de uttalade målen uppnås. Detta system bidrar till att organisationen kan
uppnå sina mål utan att ledningen ständigt behöver övervaka detta. Diagnostiska
styrsystem brukar liknas vid en termostat där man ställer in önskad temperatur och där
systemet sedan reglerar sig självt. (Simons, 1995) Utfall jämförs med de mål som
företaget har satt upp för leverantörens arbete och korrigeringsåtgärder vidtas vid
avvikelser.

Tim Hyam (1997) anser att en stor risk med att utkontraktera delar av företagets
verksamhet är att de kan tappa kontroll över dessa aktiviteter. Det krävs resurser för att
styra och kontrollera att leverantören uppfyller de krav som specificerats i kontraktet.
Det krävs även att företaget kontinuerligt kontrollerar och gör uppföljningar för att
anpassa relationen till övrig verksamheten. För att uppnå detta krävs kommunikation
mellan parterna. McFarlan & Nolan (1995) menar att den allra viktigaste framgångs-
faktorn i outsourcing är den löpande ledningen av densamma. Med detta avser de en
kontinuerlig kontroll av leverantörens arbete och styrningen av denne.

Det är viktigt att det som följs upp kan mätas för att kunna jämföra med utfallet. Kaplan
och Norton (1992) menar att det som mäts uppmärksammas och det som inte mäts vet
vi oftast ingenting om. En del verksamheter är lättare att mäta vilket delvis grundar sig
på möjligheten att precisera tjänsten. Det är dessutom av stor vikt att målvärden baseras
på rimliga antaganden och värderingar så att de är relevanta, mätbara och påverkbara.

Det är lätt att det uppstår ett förväntningsglapp mellan parterna om kontrollen och
kommunikationen mellan parterna inte är kontinuerlig. Med förväntningsglapp avses
det gap som uppstår mellan företag och leverantör när upplevd kvalitet av produkt eller
service inte stämmer överens med förväntad. Förväntningsglapp uppstår lätt i leveran-
törsförhållanden på grund att företaget som har utkontrakterat ofta ställer höga krav på
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leverantören. Anledningen till att företag ”lägger ut” beror många gånger på att de anser
att en extern leverantör kan göra aktiviteten effektivare och bättre. Därmed lägger de
oftast ribban för högt vad avser leverantörens förmåga att utföra aktiviteten effektivare
än de gjorde internt., vilket inte alltid är fallet och därmed uppstår ett förväntningsglapp
mellan parterna.

4.5.1 Styrning och uppföljning

Vår intention är att företag som styr sin leverantörer genom målstyrning vanligtvis
upprättar belöningssystem för leverantören när denne uppnår företagets uppsatta mål.
Målen som skall uppnås kan exempelvis vara en viss mängd eller en önskad kvalité.
Företaget måste därför ha styrmått för att kunna motivera de anställda att uppnå de satta
målen.

Vår uppfattning är att Ifall företaget utövar direkt eller regelstyrning över sin leverantör
bygger kontrollen och uppföljningen mycket på att se om leverantören arbetar efter
uppsatta regler och direktiv. Vidare skall även uppföljning se till att reglerna de arbetar
efter är de mest effektiva. Ifall självstyrning utövas av leverantören krävs täta kontakter
från företagets sida. Om inga mål eller regler finns uppsatta ökar risken för att
förväntningsglapp uppstår.

4.6 Sammanfattande teorimodell: Styrning av leverantörer

Nedanstående modell bygger på en tolkning av Simons (1995) modell för strategisk
ekonomistyrning (se fig. 4.1). Modellen sammanfattar det som sagts i kapitel 4 och
figuren kommer att användas som mall för sammanställning av empiri och analys.

Figur 4.2 Analysmodellen (Egen bearbetning av Simons 1995)
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5 EMPIRI

I följande kapitel presenterar vi den information som framkommit vid de
telefonintervjuer som genomförts med personer som är delaktiga och i vissa fall
ansvariga för Ericssons outsourcingverksamhet. Telefonintervjuer har genomförts med
fyra personer inom Ericsson.

5.1 Ericsson ett imaginärt företag?

Underleverantörerna blir en allt viktigare del för Ericsson verksamhet. I takt med att
kraven på företaget ökar, ökar också kraven på leverantörerna. Dessutom ökar
leverantörernas betydelse i takt med att Ericsson säljer ut verksamhet som inte är
kärnverksamhet istället för att tillverka allt på egen hand. Koncernen måste enkelt
uttryckt vara säker på att locka till sig de bästa underleverantörerna och sedan arbeta för
att behålla dessa. Utvecklingen har inneburit ett behov av ny kompetens och en
förändrad produktionsstrategi. Volymproduktion och annat som inte anses tillhöra
kärnverksamheten har därför sedan några år tillbaka varit föremål för utkontraktering
berättar Björn Boström, ansvarig för supply och sourcing på Ericsson.

Vad som styr Ericssons beslut att anamma en outsourcing strategi är ett flertal faktorer
där ett ökat verksamhetsfokus och tillgången till gedigen kunskap är de viktigaste
aspekterna. Här betonar Rolf Broström (direktör för production of mobile systems) att
kunskapen utvidgas i och med att Ericsson får tillgång till ökad kompetens och
synergier uppnås genom leverantörernas olika kundrelationer. Grundläggande är att man
intar ett långsiktigt perspektiv där just dessa två faktorer agerar ledstjärna. Outsourcing
skall därmed i längden bidraga med starkare fokusering och en kunskapsgenerering.

Kortsiktiga faktorer som ekonomiska fördelar, riskspridning samt friläggning av resur-
ser är faktorer som kan utgöra en naturlig följd om ett långsiktigt perspektiv inleds. De
kortsiktiga faktorerna får därmed inte ligga till grund för ett outsourcing beslut då detta
riskerar att inta ett kortsiktigt perspektiv där man främst främjar en i längden icke
hållbar lösning på eventuella cash management problem. Lösningar likt denna riskerar
således resultera i att för verksamheten avgörande aktiviteter försvinner ur organisa-
tionen, vilka ofta är svåra att återinföra när skadan redan uppstått.

Ericsson arbetar efter en strategi som innebär att företagets kärnkompetens ständigt
ifrågasätts. Patrik Knutsson (ansvarig för Contract electronic Manufacturing, ERA)
hävdar att kärnkompetensen är mer än bara Ericssons kärnprodukter. Kärnan är lika
mycket en fråga om specifik kärnkompetens som gör företaget värdeskapande. Boström
definierar Ericssons kärnkompetens i dagsläget som stora komplexa nätverk, särskilt
radioteknologi och robusta realtidsnätverk. Han påpekar dock att företagets
kärnverksamhet ständigt förändras över tiden och menar att:

”En sak är säker, det jag säger idag gäller inte imorgon. Det gäller att ständigt
anpassa sig till omvärlden”

Björn Boström

I takt med den volymtillväxt som Ericssons produkter genomgått samt att företagets
produkter många gånger har en kort livscykel har medfört att Ericsson insett att
utomstående parter måste bidra mer i tillverkningen. Bo Westerberg (ansvarig för
Corporate Sourcing) påstår att alla företag som jobbar med en komplex verksamhet,
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precis som Ericsson, samt genomför outsourcing har kopplingar till en
nätverksorganisation. Han påpekar att styrningen av dessa leverantörsrelationer utgör en
allt viktigare funktion inom företaget. Han ställer sig dock tvivlande till att företag i
framtiden kommer lägga ut verksamhet i sådan omfattning att de kan beskrivas som
totala imaginära organisationer. Detta sagt med utgångspunkt i att företaget idag och i
framtiden alltid måste ha någon anknytning till ett värdeskapande för att utvecklas. Här
påpekar Boström vikten av att ett företag har en kärna. Företaget måste bestämma sig
för vad de ska vara duktiga på, det vill säga vad det är som de kan göra som är
värdeskapande för kunden.

Knutsson ser inga problem med att utkontraktera aktiviteter som är av komplexare
karaktär, även om han betonar att outsorcing främst sker av verksamhet som är av
mindre komplex karaktär. Han menar att det viktigaste är att aktiviteter som är kärnfulla
för Ericsson skall behållas internt.

5.1.1 Leverantörer

Behovet av en ökad leverantörsbas, i bland annat produktion och sammansättning, har
lett till ett förändrat inköpsbeteende. I dagsläget består kostnadsbilden för en typisk
Ericsson produkt till ca 80 procent av kostnader för inköpt material och tjänster. I början
av 90-talet var denna andel mindre än 50 procent. Att sköta inköp handlar inte längre
bara om att förhandla sig till ett bra pris. För att sköta inköp i dagsläget måste du vara
insatt i hela tillverkningsprocessen menar Westerberg. Inköp har i allra högsta grad
blivit ett strategiskt verktyg för att skaffa sig en spets i förhållande till konkurrenter.
Några av Ericssons viktigaste leverantörer är Texas Instruments, Hewlett-Packard,
Flextronics, Segerström & Svensson och Nolato. (Kontakten, 1999) Vi har mycket att
vinna om vi koncentrerar oss på den allt större betydelse som leverantörerna håller på
att få konstaterar Westerberg.

Broström  här att två skilda inköpsbeteenden återfinns beroende på komplexiteten i
arbetsuppgifterna leverantören utför. För det första de beställningsarbeten av relativt
liten komplexitet och för det andra de som är av mer komplex natur och därigenom
kräver ett större engagemang. De djupare leverantörsrelationerna ges mer utrymme för
egen produktions- och utvecklingsverksamhet.

Boström understryker noga vikten av att Ericsson har en väl klarlagd strategi för vilka
krav som skall ställas på deras leverantörer. Den part de utkontrakterar till skall vara av
industriell karaktär och aktiviteten skall utgöra dess kärnverksamhet. Ericsson skall
utgöra ungefär 10-20 procent av leverantörens verksamhet, beroende på ändrade
förhållanden kan den nivå omvärderas. Tanken bakom denna nivå på ägande är att
Ericsson vill inneha ett inflytande hos leverantören utan att få en allt för stor
maktställning. Ericsson uppskattar att leverantören samarbetar med fler företag. Detta
på grund av de möjligheter till effektivare produktionsmetoder, minskade ledtider och
möjligheten till synergier genom högre produktionsvolymer (standardisering) som då
ges utrymme att uppstå. En ytterligare förhoppning från Ericssons sida är att
leverantören skall verka internationellt för att underlätta samarbete i hela Ericssons
internationella verksamhet. Boström påpekar att utvecklingen går mot att Ericsson
måste bygga upp långsiktiga leverantörsrelationer till ett fåtal leverantörer (alliansleve-
rantörer). Ericssons målsättning är att leverantörerna ska tillverka helhetslösningar,
”färdiga produkter”, och att de därmed skall slippa försvårande situationer där en färdig
Ericssonprodukt består av flera leverantörers komponenter.
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5.2 Styrning av outsourcingleverantörer

Knutsson anser att Ericsson har alla möjligheter att påverka och föra fram sina krav och
önskemål till leverantörerna. Med detta menar han inte att de direkt styr dem utan
poängterar att relationen skall fungera som en öppen dialog, det vill säga en dubbel-
riktad kommunikation, där de diskuterar sig fram till den bästa lösningen. Det måste
alltid finnas en dialog i partnerskapsprocessen. Samtliga av de intervjuade anser att
Ericssons hantering av alliansen har kopplingar till målstyrning. Ericsson har klart
uttalade mål och krav på leverantörernas verksamhet och vad dessa skall åstadkomma.
Samtidigt poängterar de att de inte vill styra leverantören till den grad att de riskerar gå
miste om leverantörens individuella innovationsförmåga.

Ericsson har utformat ett koncept för styrning av allianser som de kallar för Alliance
Steering Concept. Detta omfattar tre nivåer där toppen utgörs av Alliance Steering
Board (ASB) som består av representanter från respektive parts strategiska nivå.
Gruppen beslutar om alliansen inriktning, finansiella affärsfrågor och utvecklingsfrågor.
Under denna nivå ligger Alliance Steering Team (AST) som består av key account
manager och corporate programme mananger. Dessa handhar det löpande arbetet och
förberedande information för ASB:s möten. Den sista nivån kallas för improvement
programs i vilken AST:s uppgift är att säkra och utveckla nya arbetsprogram.

5.2.1 Företagets grundläggande värderingar

Att överföra Ericssonvärderingar till leverantörerna eller de gemensamma målen ser inte
Boström som ett överhängande problem. Många gånger har aktiviteten/funktionen/
bolaget varit en del av den direkta organisationen vilket underlättar vid implementering
av ett holistiskt synsätt i leverantörernas organisationer. I och med att outsourcing mån-
ga gånger föreligger relationen är de anställda i hög grad inbegripna i de arbetsmetoder
som tillämpas av Ericsson och i viss mån även den företagskultur som råder. Med detta
avses att de som tidigare har varit anställda av Ericsson tar med sig de grundläggande
värderingarna  de har ut i den nya organisationen.

På frågan om motivationen minskar, bland de anställda, när de inte längre ligger nära
den direkta verksamheten svarar Boström att visst blir det ett annat förhållande men att
deras ökade närhet till kunden uppväger denna aspekt med marginal. Med detta menar
Boström att det många gånger kan vara så att de anställda får en utökad syn på och en
större förståelse för sitt ”nya” bolag och  Ericssons verksamhet när mål och medel för
att nå dessa synliggörs ur en ny synvinkel.

Kulturkrockar mellan parterna inom alliansen är ett problem anser Westerberg, fram-
förallt i samarbete med utländska leverantörer. Organisationsutveckling och kultur
kommer att bli avgörande faktorer i framtiden hävdar Westerberg. Att skapa relationer
med ett fåtal leverantörer är ett led i denna strategi konstaterar han.

För att alliansen ska fungera och utvecklas krävs förtroende från båda parter, att de litar
på varandra och i samförstånd utbyter idéer. Boström anser att om Ericsson inte har
förtroende för en leverantör skall de inte sluta avtal med denne. Han påpekar att de inte
får se riskerna med att teckna långsiktiga avtal med leverantörer. Om leverantören inte
uppfyller måttet menar han att de istället skall fokusera på vad som problemet hos
denne istället för att byta leverantör. Givetvis är inkörningsperioden begränsad,
beroende på förhållandet räknar Broström med att en ny relation kräver minst ett år för
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att ge en indikation på hur samarbetet utvecklas. Boström betonar vidare att de inte
hoppar mellan leverantörer utan istället fokuserar på att denne skall lyckas med den
utlagda aktiviteten. När problem uppstår tillsätts ofta utredningar för att komma tillrätta
med vad som är fel, för att sedan kunna åtgärda dessa. Det viktiga när de går in i nya
relationer är att vara medvetna om riskerna och därigenom vara förberedda på
investeringar och support för att samarbetet inte skall bli ett misslyckande.

Boström belyser behovet av att lära sig samarbeta på ett nytt sätt inom koncernen. Vi
måste lära oss effektivare produktionstekniker och hur vi ska arbeta för att sänka kost-
nader och ledtider i våra egna fabriker och tillsammans med våra leverantörer. Ericsson
måste bygga upp en annan form av relation med leverantörer där kommunikationen är
kraftfull och kontakterna med partners är frekventa och tydligare. Han påpekar att de
måste kunna ställa krav på sina leverantörer. En förutsättning för att kunna ställa krav är
att företaget har en utarbetad strategi, det vill säga vad de vill åstadkomma med samar-
betet.

Westerberg anser att målöverensstämmelse skapas genom att sätta upp gemensamma
mål, det är dock viktigt att det finns mättal för att mäta relationen. En förutsättning för
att skapa målöverensstämmelse inom nätverket, anser Boström, är att när kundordern
bryts ner i småbitar skall behovsbilden vara klar för alla parter. Med tanke på de
pressade ledtider som i dagsläget råder finns inget utrymme för missförstånd. Boström
ger ett exempel på hur utvecklingen varit de två senaste åren när det gäller ledtiden för
komponenttillverkning. För två år sedan var ledtiden 45 dagar medan den numera är 10
dagar. I vissa fall är ledtiden från beställning till leverans/funktionerande så kort som 24
timmar. Boström påpekar att pressade ledtider kräver ett tydligt beteende.

5.2.2 Riktlinjer för organisationen

Styrningen av det dagliga arbetet kommer att ske inom ramar och riktlinjer där det
ställs stora krav på medarbetarnas ansvar för verksamheten. I planeringen ingår också
skapandet av ett användarforum där nya uppslag och idéer kan diskuteras och
utvecklas. Knutsson anser att Ericsson förlorar syftet med att utkontraktera om de
styr leverantören allt för hårt, i sådant fall är det lika bra att utföra aktiviteten internt.
Syftet med att nyttja en leverantör ligger i att dra nytta av dennes kunnande, vilket
troligen inte kommer kunna utnyttjas om de sätter alltför tydliga gränser för hur
leverantören skall utföra arbetet.

Ingen av de intervjuade respondenterna uttrycker att avtalet utgör ett starkt styrmedel i
relationen till samarbetspartnerna. Broström påpekar dock att avtalet är det starkaste
formella styrverktyget. Boström påpekar att det är viktigt för bägge parter att avtalet är
flexibelt och dynamiskt utformat, för att minska risken att missförstånd och komplexa
situationer uppstår mellan parterna. Kort sagt att avtalet tjänar ett stort syfte i
initialskedet av samarbetet och en ram för vad leverantören respektive Ericssons del i
detta är vid exempelvis problemsituationer. En viktig del i avtalet är att upprätta en
kostnadsutveckling som bägge parter är nöjda med. Ericsson kontrollerar att partnern
inte har för stor marginal på produkterna. Boström konstaterar att när delar av
verksamheten utkontrakterats synliggörs konsekvenser tydligare. Syftet bakom detta är
att leverantören skall vara medveten om vilka konsekvenser ett visst handlande kan få.
Trots Ericssons uttalade strategi för hur deras maktförhållande till leverantören skall se
ut anser Broström att maktförhållandet många gånger är det starkaste styrverktyget.
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Med detta avser han det faktum att makten medför en press på leverantören att utföra ett
gott arbete för att inte mista Ericsson som partner.

5.2.3 Strategisk osäkerhet

Ibland kan det bli problem med att föra över kunskap från en leverantör till en annan
och det kan bli aktuellt att köpa loss kunnande. Därför är immateriella tillgångar, det
vill säga IP, intellectual property rights, en både viktig och känslig fråga i ett
partnerskap och måste hanteras varsamt menar Knutsson. Det handlar om att skydda
Ericssons unika lösningar och utforma vår partners medverkan för att resultatet ska bli
optimalt för Ericsson. Han påpekar samtidigt att Ericsson använder sig av en
leverantörsstrategi som de kallar ”open book”, denna innebär att företag inom
allianserna skall ha full insyn i relaterade verksamheter hos varandra. De ser det som en
förutsättning ifall bägge parter skall kunna utvecklas och växa.

Boström påstår att i kunskapsbaserade branscher är det de anställda  och deras kun-
skaper, erfarenheter och engagemang som är avgörande för företagens framtidsmöjlig-
heter. Detta gäller särskilt för ett företag som Ericsson. Våra möjligheter till framgång
är helt beroende av våra anställdas förmåga att snabbt ta till sig de förändringar som nu
radikalt omvandlar telebranschen. Vid de outsourcing processer som Ericsson genom-
fört har den befintliga personalen i de flesta fallen övergått till leverantören. Boström
anser att personalens befintliga kompetens tillsammans med leverantörens erfarenheter
skapar möjligheter till utveckling. Westerberg belyser vikten av att leverantörerna
genom sin egen innovationsförmåga kan hjälpa dem med att minska deras kostnader,
”vi ska utvecklas tillsammans med våra leverantörer”, konstaterar han.

5.2.4 Kontroll och uppföljning

Ericsson har utformade mättal när det gäller att bedöma leverantörernas prestationer.
Mätningen sker efter ett antal variabler, bland annat leveransprecision, ledtider och
kvalité. Mätsystemet som de utvärderar partnern med har starka kopplingar till det
balanserade styrkortet säger Knutsson. I outsourcing sammanhang nämns ofta risken att
en alltför omfattande outsourcing lätt medför att företaget tappar kontroll över
verksamheten. Knutsson instämmer i påståendet men hävdar att om företaget har en väl
utvecklad uppföljning och mätning av relationen så minskar risken avsevärt för att
kontrollmissar uppstår. Boström blundar dock inte för problemet att förväntningsglapp
uppstår. Han betonar att när en aktivitet utkontrakteras till en samarbetspartner bör
aktiviteten komma högre upp på ”managementandan”. Med detta vill han säga att
outsourcing inte medför att företaget endast får koncentrera sig på verksamheten som
sker ”in-house”.

Kommunikationen mellan parterna i relationen sker på alla plan menar Knutsson
(Strategisk, taktisk och operativ nivå). Varje nivå har valda representanter som arbetar
för en gemensam allians. Knutsson säger att med dagens informationsteknologi utgör
inte det geografiska avstånden mellan parterna något avsevärt hinder.

EDI (Electronic Data Interchange) är ett system för elektronisk överföring av infor-
mation mellan parter. Detta system skapar nya möjligheter inte bara i det praktiska
arbetet utan också i sättet att göra affärer med andra. Relationerna mellan inköpare och
leverantör kan utvecklas. I dag sker inköp av elektronikutrustning över datalinje mellan



Empiri

25

Ericsson Telecom och leverantör. På detta sätt kan varje fabrik planera sin produktion
efter de order de får och det som finns i förråd. För att ytterligare minska ledtiden
skickas en prognos över kommande inköpsbehov med varje order, något som också har
möjliggjorts av EDI. Leverantören kan planera produktion och leveranser så att varorna
finns på plats när Ericsson Telecom behöver dem (Just-In-Time).

Ericsson Radio ligger långt framme i arbetet med att införa elektronisk överföring av
data i sin order- och materialhanteringsprocess med hjälp av EDI där arbetet för när-
varande koncentreras till att utöka användandet hos dotterbolagen i USA och Kanada.
Ericsson sparar tid och onödigt arbete. Dokument och överföringar av information som
görs på detta sätt blir bättre och mer exakta. Användandet av informationstekniken bör
inte stanna vid att stödja de interna processerna, anser Knutsson. Ett sätt att effektivisera
verksamheten är att låta underleverantörer få tillgång till exempelvis lagerinformation.
Det har tidigare funnits ett visst motstånd mot att ”släppa in” externa intressenter i
företagens datorer.

Knutsson ser dock ingen större risk med att släppa in underleverantörer i de egna
systemen. Informationen är bundet till ett system med behörighetskoder och
brandväggar för att undvika att leverantörer och utomstående får tillgång till annan
information än den de är i behov av för sin arbetsuppgift. En stor underleverantör ska
behandlas som en nära samarbetspartner. Knutsson konstaterar att de måste släppa in
leverantörerna om de ska vara med i Ericssons produktionsprocess. De får ansvar för att
ha kontroll över den del av lagret som innehåller det de själva levererat. De ska se till att
lagret alltid är fyllt till en viss överenskommen nivå. Det här sättet att hantera
information mellan ett företag och dess underleverantör leder naturligt till en win/win-
situation där de har möjlighet att rationalisera bort onödigt arbete och korta ledtiderna.
Det handlar bland annat om beställningsrutiner och optimerad lagerhållning, områden
som måste anpassas mellan leverantör och Ericsson.
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6 ANALYS

I följande kapitel kommer vi att analysera det empiriska material som framkom vid
intervjuerna. Teorierna som är presenterade i kapitel tre och fyra har legat  till grund
för analysen av outsourcing och nätverkstänkandet i det studerade företaget. Analysen
har i möjligaste mån rubrikindelats på samma sätt som teori och empirikapitlen för att
läsaren lättare skall kunna koppla tillbaka.

6.1 Ericsson ett imaginärt företag?

Hedberg et al (1997) (se kap. 3.3.1) menar att  karaktäristiskt för imaginära ”företag” är
nyttjandet av informationsteknologi, nätverk och kundrelationer för att driva och hålla
samman det imaginära systemet. Samverkan med ett antal partnerföretag (outsourcing-
partner)s för att uppnå synergieffekter är målet. Ericsson har kopplingar, om än svaga,
till denna definition av imaginära ”företag”. Att Ericsson därigenom skulle falla direkt
under begreppet imaginära organisationer ser vi dock som omöjligt beroende på dess
ställning som ett i grunden värdeskapande företag. Vår uppfattning av Ericsson är att de
inte ser relationen till leverantören som ett ”köp/sälj” förhållande, utan att de istället ser
leverantören som en samarbetspartner som de ska utvecklas och hitta nya möjligheter
tillsammans med. Ericssons strategi att locka till sig de bästa underleverantörerna och
sedan försöka behålla dem stärker teorin om att Ericsson utgör ett nätverksföretag med
många och komplexa leverantörsförhållanden.

Hedberg et al (1997) (se kap. 3.3.3) menar att outsourcing i enkel mening avser en
utläggning av en tidigare internt utförd aktivitet med i olika grad omfattande samarbete
med leverantören beroende på komplexiteten i uppgiften. I imaginära organisationer ses
outsourcingleverantören mer som en partner, en resurs, som genom ”integration” är en
del i företagets övergripande organisation. Med stöd av ovanstående resonemang kan vi
dock inte bortse från att Ericsson faktiskt har ganska klara kopplingar till den imaginära
organisationsformen. I teorikapitlet (se kap. 3.2) diskuterar vi olika författares motiv till
varför företag väljer att utkontraktera delar av verksamheten. Som främsta orsaker
nämns att företagen antingen vill sänka företagets kostnader eller att de vill koncentrera
sig på dess kärnverksamhet. De intervjuade personerna menar att Ericssons främsta
orsak till att utkontraktera delar av verksamheten är att företaget vill koncentrera sig på
det som utgör dess kärnfunktioner. De uttrycker även i paritet med Elmuti (1998) att
leverantörerna numera kan, på grund av större komplexitet i tjänsterna, högre
specialisering och nya teknologiska förmågor utföra många aktiviteter till lägre pris men
med ett högre mervärde än vad ett ”traditionellt” företag (företag med alla aktiviteter in-
house) kan.

Utifrån vår fallstudie är det dock svårt att konkret klarlägga och sortera in vad som
utgör Ericssons viktigaste resurser, kunskaper och kompetenser utifrån Long & Vickers-
Koch sorteringsmodell (se kap. 3.2.1). På Ericsson betonar de noga att aktiviteter som är
kärnfulla för företaget skall behållas internt. Med anledning av detta uttalande så behålls
åtminstone all verksamhet som utgör ”spjutspetskompetens” och kärnkompetens internt.
De intervjuade menade även att det kontinuerligt ifrågasätts vad som utgör kärnan inom
Ericsson. En minst lika viktig frågeställning menar de intervjuade är vad som kommer
att utgöra framtidens kärna inom Ericsson. Det går att tolka utifrån Ericssons
verksamhet att det som idag utgör ”spjutspetskompetens” imorgon eller inom ett par år
likväl kan utgöra en periferiaktivitet.
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6.1.1 Leverantörer

Gustavsen & Hofmaier (1997) (se kap. 3.2) menar att syftet med samverkan genom
nätverk kan tillexempel handla om att utveckla produkter tillsammans eller att få
tillgång till vissa försäljningskanaler. På detta sätt kan det totala resultatet förbättras
inom hela nätverket. Eftersom ungefär 80 procent av kostnaden för en typisk Ericsson
produkt kommer från inköpt material och tjänster från leverantörer, tyder detta på att
Ericsson har ett stort behov av samverkan med sina leverantörer.  Detta styrks av Bo
Westerbergs uttalande om att inköp inte längre handlar om att förhandla sig till ett bra
pris. Inköp har blivit ett strategiskt verktyg.

Tim Hyam (1997) anser att en stor risk med att utkontraktera delar av företagets
verksamhet är att de kan tappa kontroll över dessa aktiviteter. I outsourcing
sammanhang nämns ofta risken att företag lätt tappar kontroll över verksamheten om
allt för stora delar utkontrakteras. Intressant i detta sammanhang är Broströms uttalande
om att det många gånger vara förenat med lika stora risker att bedriva all verksamhet
”in-house”. Broström syftar på att om en produkt skulle misslyckas så överlåts en del av
ansvaret på leverantören om aktiviteten är utkontrakterad.

I den imaginära teorin (se kap. 3.3.2) ses imaginatören som ”spindeln i nätet”.
Imaginatörens centrala roll är att se till att de olika partnerföretagen i nätverket drivs
och hålls samman menar Hedberg et al (1997). De intervjuade personerna vid Ericsson
vill inte påpeka att Ericsson skulle verka som ”spindeln i nätet”. Ericssons strategi att de
inte skall utgöra mer än 20 procent av leverantörens verksamhet, tyder på att Ericsson
inte vill fungera som kärnan i nätverket utan snarare att de vill utgöra en del av nätet.

6.2 Styrning av outsourcingleverantörer

Simons (1995) (se fig. 4.1) beskriver fyra olika typer av modeller för strategisk eko-
nomistyrning.  Vår uppfattning är att Simons modell för strategisk ekonomistyrning är
ytterst lämpad för styrning av outsourcingrelationer. Teorin är anpassningsbar till
problemområdet och skulle mycket väl kunna utgöra en modell för Ericssons styrning
av outsourcingrelationer.

Kopplingar av Ericssons styrmodeller kan göras till de av Boland (1979) presenterade
modellerna kring styrning ”med” leverantören som ett ökat led av integration, det vill
säga en samverkan mellan parterna snarare än en direktstyrning (order) av densamme.
Det faktum att en stark direktstyrning ej är tillämpbar i dessa relationer medför att en
naturligare styrform blir målstyrning (Bruzelius & Skärvad, 1995). I och med den i hög-
re grad målstyrda relationen ger Ericsson direktiv till leverantören för vad som skall
utföras utan att för den skull hindra leverantörens initiativ förmåga och utvecklings-
kapacitet.

6.2.1 Företagets grundläggande värderingar

Simon (1995) beskriver en värderingsstyrmodell som företag kan använda sig av för att
förmedla värderingar, syften med verksamheten och vilken roll aktörerna har till
varandra i ett utbyte mellan företag. Vad avser Ericsson har vi inte funnit några starka
bevis för att en dylik modell finns att tillgå. Normbildande och kulturella ideal kan vara
bitar som inte ges tillräckligt utrymme i deras utvecklingsstrategi. Det som dock kan
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tyckas uppväga detta faktum är att en stor del av den externa verksamheten i ett tidigare
skede haft anknytning till deras interna organisationskultur och sedan avskiljts genom
outsourcing. Graden av hänsyn till dessa mjuka faktorer kan också diskuteras i
anknytning till vilken komplexitet och relation Ericsson har till den individuella
leverantören, allianspartnern eller traditionella leverantören.

Kulturen i sig är något som kan ha stor betydelse för om en djupare relation kan
generera resultat i sådan omfattning att den ökar nyttan i förhållande till om företaget
haft kvar verksamheten i egen regi. Myter är en del i organisationskulturen, dessa
förmedlas på informella vägar och som med stor sannolikhet går förlorade när
verksamheter bryts sönder. Det som vi anser talar för Ericsson är att myter ofta har ett
starkt fäste i de anställdas undermedvetna och därigenom inte glöms särskilt snabbt. Om
organisationerna i relationen kan behålla ett starkt förtroende för respektive organisation
löper de mindre risk för att få mytskiften och slutändan minskat förtroende till varandra,
detta gäller alla nivåer. (Hedberg & Jönsson, 1978; Rothery & Robertson, 1995;
Musgrave & Annis, 1996)

En viktig del av den imaginära nätverksteorin är integrationen med leverantören (Hend-
ry, 1995). Att involvera alla parter i den gemensamma målsättningen och därigenom få
del av en ökad gemenskap och innovationsbenägenhet är nyckeln enligt denna teori till
en lyckad outsourcing- och nätverksrelation. I och med att Ericsson ej kan anses utgöra
en renodlad imaginär organisation är inte en total integration målet utan endast en större
förståelse och ett ökat utbyte dem emellan. Det primära de gör för att uppnå dessa
djupare relationer, är att skapa allianser med de största och viktigaste leverantörerna. I
relationen till leverantörerna bygger Ericsson upp förtroende genom bland annat
projektgrupper ur sin egen och sina leverantörers verksamhet. I det fortlöpande arbetet
tillämpar Ericsson något de kallar ”open-book”, det vill säga möjligheten för leveran-
tören att själv se det fortlöpande arbetet i Ericsson, vad avser deras inblandning och
nödvändighet för att samarbetet och produktionsprocessen skall verka så smidigt och
snabbt som möjligt.

Integration som motivationshöjande medel i relationen är inget Ericsson direkt använder
sig av utan de förlitar sig på att leverantörerna motiverar sina anställda för att uppnå de
gemensamma målen. Det vill säga ett gott samarbete och en ömsesidig produkt- och
resultatutveckling.

6.2.2 Riktlinjer för organisationen

Simons (1995) menar att gränsskapande styrsystem används för att sätta upp gränser
genom att kommunicera vad som inte är tillåtet. I outsourcing-termer kan detta innebära
att företag skall fokusera på det som de är duktiga på att göra, det vill säga deras
kärnkompetens. Kärnkompetensen är något som varje företag bör rikta skarp fokus mot
vid renodling av organisationen. Med renodling avser vi inte avskiljning av verksamhet
utan utnyttjandet av andra företags många gånger högre kärnkompetens. Ericsson
använder sig definitivt av detta styrsystem även om de uttrycker det på ett annat sätt.
Ericsson är dock på det klara med vad som utgör deras kärnkompetens samt att stora
delar av den övriga verksamheten skall överlåtas på leverantörer.

Vi anser att gränsskapande system är något av en nödvändighet såväl i dagens företag
som i framtiden. I dagens och kanske framförallt i gårdagens företag där den direkta
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styrningen var allmänt vedertagen som styrform fanns starkt utstakade gränser för vad
och hur arbetsuppgifter skulle genomföras. I och med de omstruktureringar som genom-
förs i dagens samhällsutveckling går styrningen mer och mer över till att ha karaktären
av lösare gränser för vad och hur leverantören skall utföra arbetsuppgifterna. I en tradi-
tionell leverantörsrelation har avtalet alltid spelat en stor roll för vad och hur uppgiften
skall lösas vad avser kvalitet, kvantitet och kostnader för utfört arbete. Lacity & Hirsch-
heim (1993) går så långt att de säger att kontraktet är den enda faktorn som kan skapa
maktbalans mellan parterna. Ericsson har försökt motverka detta faktum genom att
ställa upp gränser för hur små deras leverantörer får vara i förhållande till dem själva.
När nu gränserna för leverantörers ansvarsområde vidgas har även avtalet tappat lite av
sin maktställning i relationen. Avtalet spelar fortfarande en stor roll men numera verkar
den mer som en ram vari leverantören har ökade befogenheter att göra förändringar
inom.

I teorin ges målstyrning stort utrymme vid dylika lite djupare relationer som allianser
och outsourcing många gånger medför. Detta har även varit fallet i Ericsson, även om
de inte anser att kontraktet och maktställningen ger ett övertag i relationerna så kan vi
nog anta att de fortfarande spelar stor roll vid styrningen av partnern och dess
möjligheter att göra utsvävningar från dessa. Gränsskapande system medför ofta
begränsningar av kreativiteten hos leverantören vilket Ericsson försökt motverka genom
öppenhet, gemenskap och ökat ansvar för vissa leverantörer att sköta och ta vara på sin
egen kreativitet. Ericssons öppna styrning av leverantören har starka kopplingar till
Boland´s (1979) teori om styrning ”med” (se kap. 4.1). Ericssons filosofi som avser att
inte sätta alltför strikta gränser för leverantörerna kan ses som ett tecken på styrning
”med”. De menar i ”Boland-termer” att en styrning ”över”-filosofi reducerar
möjligheten att ta tillvara på leverantörernas innovativa förmåga. Syftet med utkontrak-
tering är att ta tillvara på leverantörens kompetens och den framgår inte om det är
Ericsson som bestämmer vad de ska göra menar Boström.

6.2.3 Strategisk osäkerhet

Många gånger, när ett outsourcing samarbete har påbörjats, visar det sig att samarbetet
inte från början genererar de resultat parterna förväntat sig och som låg till grund för det
beslut som fattats. Anledningen till att ett i sig väl förberett och planerat samarbete inte
direkt ger önskade resultat beror många gånger på det faktum att det finns mycket "tyst
kunskap" som tagits för given och inte lyckats kommuniceras mellan parterna. Detta
beror på att den externa part som skall åta sig aktiviteten inte besitter den specifika
kunskap som med åren genererats och många gånger "sitter i väggarna" hos det företag
som hittills utfört aktiviteten internt. Har företagen inte haft tidigare samarbeten är det
viktigt att de tar denna "tysta kunskap" i beaktning och inkluderar en viss inkörningstid i
kalkylerna eftersom en viss friktion kan uppstå i samarbetets begynnelse. Ett nytt
samarbete kräver således tid och tålamod då resultat som genereras sällan blir synligt
från första början eftersom ett outsourcing partnerskap är en investering på lång sikt.

Simons (1995) menar att det interaktiva kontrollsystemet skall fungera som ett verktyg
för att stimulera organisationens lärande och tillvarata nya idéer och strategier. En viktig
uppgift för imaginatören menar Hedberg et al (1997) (se kap. 3.3.2) är att se till att
partnerföretagen är engagerade i att utveckla sin kompetens, bekantskap och förmåga att
samarbeta med sikte på en långsiktig samverkan. Ericsson belyser vikten av att
leverantören genom sin egen innovationsförmåga ska hjälpa dem att minska sina
kostnader. ”Vi ska utvecklas tillsammans med våra leverantörer” menar de. En förut-
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sättning för att Ericsson skall lyckas är därmed att leverantörerna är framgångsrika
vilket i slutändan förhoppningsvis skall skapa synergieffekter för bägge parter. Ericsson
ser inga konkurrenshinder i att leverantörerna utvecklas, utan ser det bara som en
möjlighet att skapa en win/win-situation mellan leverantören och Ericsson. Detta sam-
stämmer med Versalainen et al (1996) (se kap. 3.3.2) definition av imaginära organisa-
tionens att denna organisations syfte, är att alla parter ska vinna mer på att samverka än
att bedriva verksamhet på enskilt håll.

I de formella styrverktygen utformas stabilisatorer för att upptäcka avvikelser från de
förväntade resultaten i en viss funktion (Hedberg & Jönsson, 1978). Dessa är
informations- och redovisningssystem avsedda för att minska osäkerhet, tvetydighet och
risk för konfliktsituationer. I fokuseringen av en allt effektivare organisation glömmer
dock företagen att rikta fokus även till destabilisatorer. Destabilisatorerna skall verka för
att belysa övriga negativa signaler i omvärlden. Vår uppfattning är att om företagen inte
tar hänsyn till de signaler destabilisatorerna visar, riskerar företagen att få en effektiv
inre effektivitet som inte motsvaras av marknadens efterfrågan, konkurrenssituation och
så vidare. Detta leder till att företaget reagerar långsammare och felaktigt på externa
hot. Ett annat hot företag måste ta hänsyn till i leverantörsrelationer är informations-
skevhet från leverantörens sida. Denne kan undanhålla väsentlig information såsom
problem i produktion eller att konkurrerande leverantörer utvecklas snabbare.
Problematiken med strategisk osäkerhet har Ericsson bemött genom bland annat ökad
insyn i varandras verksamhet. Det faktum att Ericsson även ser relationerna som
långvariga verkar också för att skapa ett ökat förtroende mellan parterna.

6.2.4 Kontroll och uppföljning

Den diagnostiserade styrmodellen (se kap. 4.5) är ett verktyg avsett att övervaka,
motivera och belöna exempelvis leverantörspartners när dessa uppnår uttalade mål
(Simon, 1995). Genom anpassning till målstyrning är diagnosticerande styrmodeller ett
alternativ att styra en eventuell samarbetspartner (Bruzelius & Skärvad, 1995). Med
detta avses att i en relation där den direkta styrningen inte är tillämpbar lönar det sig
bättre med ett lösare styrsystem där leverantören ges mer utrymme till egna initiativ.
Den diagnosticerande styrmodellen är uppbyggd som ett system där avvikelser i form
av exempelvis åtgång av material vid produktion, samt tillverkad och levererad kvantitet
som korrigeras automatiskt genom exempelvis en datorstödd produktionsprocess.
Ericsson har inslag av den diagnosticerande styrmodellen i sin styrmix. Mycket av den
fortlöpande granskningen sker genom hela värdekedjan med hjälp av EDI och ”open-
book”. Utvidgningen av användandet av informationsteknologin i organisationen
utvecklas i rask takt och i framtiden ser Ericsson ett ännu högre användande av
diagnosticerande styrmodeller. Allt för att minska onödigt rutinarbete i de inblandades
dagliga arbete med lager, produktions- och leveranskvoter.

Tim Hyam (1997) (se kap. 4.5) anser att en stor risk med att utkontraktera delar av
företagets verksamhet är att de kan tappa kontroll över dessa aktiviteter. Det krävs
resurser för att styra och kontrollera att leverantören uppfyller de krav som specificerats
i kontraktet, samt att företaget kontinuerligt kontrollerar och gör uppföljningar för att
anpassa relationen till den övriga verksamhet. För att uppnå detta krävs kommunikation
mellan parterna. Ericsson använder informationsteknologi för att hålla samman
nätverket med leverantörer. Ericsson har stora förhoppningar på EDI-teknologin, även
om det inte är så utbrett inom företaget ännu så länge. EDI-teknologin skapar möjlig-
heter att skapa en fullgod kommunikation trots det geografiska avståndet. Ericsson som
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har kommunikation på alla plan (strategisk, taktisk och operativ nivå) med leverantören
kan därmed lättare känna av signaler om samarbetet med partnern inte fungerar, än om
bara den strategiska och taktiska nivån skötte kommunikationen. Utöver den dagliga
kommunikationen tillämpar Ericsson ett system där utvalda ur alla nivåer samarbetar i
projektgrupper med leverantörerna. Detta kan anses som en något mer informellare typ
av kontroll och uppföljning av leverantörerna men ändå ett mycket effektivt medel för
att undersöka leverantörernas kapacitet och produktionseffektivitet.

Respondenterna manar att telekommunikationsmarknaden är utsatt för ett intensivt
konkurrenstryck. Det finns dels en stor förväntning på nya tjänster från den inter-
nationella kundkretsen, dels är teknikutvecklingen mycket snabb och de nya aktörerna
som kommer in på marknaden har förmånen att kunna starta sin verksamhet med den
senaste teknologin. En viktig faktor i Ericssons strategi är att hela tiden omge sig med
de bästa leverantörerna. Förväntningen på Ericsson, att ständigt komma med nya och
lyckade produkter, ställer naturligtvis även ökade krav på leverantörerna som de sam-
arbetar med. Den snabba utvecklingen medför att Ericsson i vissa lägen utsätts för
förväntningsglapp, det vill säga de förväntar sig att leverantörerna ska kunna uppfylla
marknadens hårda krav  vilket inte alltid är fallet. Vi betonar vikten av en konsekvent
kommunikation och öppenhet mellan parterna liksom en långsiktighet  vilket förhopp-
ningsvis undviker faktumet att någon av parterna blir förvånad när situationen uppstår.

6.3 Slutsatser

Det vi kommit fram till i vår analys är att företag genom hög grad av samarbete med
sina partners och allianser kan uppnå goda resultat med sina relationer. Det faktum att
exempelvis Ericsson har som policy att inte utgöra alltför stor del av leverantörens
omsättning undviker att maktförhållanden verkar hindrande för partnern. Detta medger
också för leverantörerna att deras individuella tillväxt och utvecklingsstrategier inte
påverkas i alltför stor omfattning av relationer med externa partners. Att Ericsson vill att
det skall vara på detta sätt ser vi som ett sätt för företag att dra nytta av leverantörens
optimala kunskaper vad avser dennes kärnkompetenser. Anknutet till nätverksorganiser-
ing är detta optimalt för att dra nytta ur varandras säregna egenskaper.

En slutsats vi drar är att den formella styrningen i regel utgörs av avtal som bland annat
reglerar vad respektive parts ansvar är och hur samarbetet skall utformas för bland annat
fortsatt utveckling. Som främsta styrningsmetod i nätverksföretag ser vi målstyrning
eftersom denna medger viss frihet, vi vill med detta inte säga att inslag av direktstyrning
inte existerar. Det är också viktigt för företag med flertalet relationer att utforma
noggranna kontrolleringsverktyg som verkar som destabilisatorer för att upptäcka
avvikelser från de resultat de avser att uppnå med relationerna. Vi ser det också som
nödvändigt för företag att utveckla metoder för kontinuerlig kontroll och uppföljning av
respektive parts pågående gemensamma verksamhet.

Angående den informella styrningen drar vi slutsatsen att denna bit fortfarande är en
relativt outvecklad sektor i nätverkstänkandet. Det faktum att outsourcing många gånger
medför att företag flyttar med personal, dess kunnande och kultur underlättar dock den-
na integrering av olika företagskulturer. En hög grad av gemensamt utbyte mellan före-
tagen verkar också för att gemensamma ideal sprids i nätverksorganisationen. Avslut-
ningsvis kan vi konstatera att en imaginär organisationsform ligger långt fram i tiden
men att nätverkstänkandet alltmer ökar och att teorierna i sin extrema form oftast inte
återfinns i sin helhet men ändock kan urskiljas ur den styrmix företaget valt att tillämpa.
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION

I den avslutande diskussionen kommer vi att med utgångspunkt i våra slutsatser
spekulera ganska friskt kring outsourcing, imaginära nätverksorganisationer och hur
styrningen av framtida dylika organisationsformer kommer att utformas.

7.1 Likheter mellan Ericsson och den imaginära nätverksteorin

Att se Ericsson som ett renodlat imaginärt/virtuellt företag i paritet med Hedbergs et al
(1997) beskrivning av denna organisationsform är enligt vår bedömning ej möjligt. I
detta går det att diskutera om något företag överhuvudtaget kan komma i närheten av
denna långt gångna teori. Det mönster vi ser oss kunna utläsa ur den fallstudie vi
genomfört är att det åtminstone ligger i Ericssons syfte att alltid bibehålla en
värdeskapande syn på sin verksamhet. Detta synsätt tror vi är en mycket viktig faktor
för företag att beakta när de följer de post-industriella trender som i dagsläget ofta
genomsyrar företagsvärlden. Om en koordineringsfunktion skulle fungera i andra
sammanhang med endast samordning och styrning som huvudverksamhet kan vi endast
spekulera i med utgångspunkt i vår studie.

Vad avser Ericssons direkta koppling till den imaginära organisationsformen ser vi ändå
svaga indikationer på att många av Hedbergs et al (1997) faktorer är beaktade. Ericsson
kan i ett flertal av leverantörsrelationerna och allianserna anses vara något av en
”spindel i nätet” på grund av sin maktställning och koordineringsfunktion för att i
slutändan få en sammansatt produkt eller tjänst. Genom att utnyttja leverantörernas
sekundära kontakter med andra kunder skapas även en tredje dimension som Ericsson
indirekt drar nytta av. Den kundbas Hedberg (et al, 1997) beskriver går även att i viss
mån återfinna hos Ericsson då de tar stor hänsyn till externa faktorer som kundorien-
tering, efterfrågan och med större kunder i samråd utarbetar helhetslösningar. I denna
kundbaserade tillverkning och utveckling spelar även Ericssons leverantörer en stor roll
då dessa ofta involveras vid utformandet av helhetslösningarna. I och med en gemensam
produktutvecklingsprocess i samråd med Ericsson, dess leverantörer och de gemen-
samma kunderna, minskar ledtiderna och flexibiliteten och utvecklingshastigheten ökar
för nya produkter att nå marknaden.

7.2 Outsourcingens roll i ett ökat nätverkstänkande

Att outsourcing lett till att allt fler organisationer antar formen av ett nätverk tror vi är
ganska enkelt att anta. Det som utkontrakteringen medför för företagets möjligheter att
växa utan att den juridiska enheten utvidgas gör metoden tillämpbar för de flesta bran-
scher och företag. Fler och djupare externa relationer medför ett ökat kommunikations-
behov vilket vi ser som ett led i att företagen antar ett allt mer nätverksliknande orga-
nisationsmönster. Som vi nämnt tidigare ser vi en skillnad i renodling och utkontrak-
tering, det vill säga att utkontrakteringen inte innebär avskiljning av en verksamhetsgren
utan att en externa part istället tar hand om grenen. Utkontrakteringen medför urskill-
ningslöst att företaget får tillgång till annan kompetens på både gott och ont. Det som
skulle kunna vara speciellt anmärkningsvärt i reflektionen över om outsourcing auto-
matiskt medför ett nätverkstänkande i organisationer är att en naturlig följd av utlägg-
ning är ett indirekt ökat externt inflytande i den juridiska organisationen.
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Vi tycker oss kunna se ett direkt samband mellan Ericssons tillväxtstrategier och kopp-
lingen till ett ökat nätverksutseende i dess organisation. Genom förvärv av bolag och
avstyckning (utkontraktering) blir kontentan att de dels ökar i storlek men framförallt att
de anpassar sig och drar nytta av de möjligheter utkontrakteringen medför. Beroende på
hur snabbt dessa omstruktureringar genomförs så överför Ericsson viss kultur och
gemenskap till de nya bolagen/relationerna. Genom uppköp ökar även kundbasen och
nya produktionsmetoder tillkommer vilka kan ge ett mervärde för övrig verksamhet.

De organisationer som genomför omstruktureringar med avsikt att i framtiden dra nytta
av nätverksorganisationens fördelar kan enligt oss med fördel dra nytta av
utkontrakteringar. Med detta vill vi säga att utkontrakteringen gör att överflyttningen av
företagets kultur underlättas. Trots detta måste företagen kontinuerligt underhålla
kulturen för att den inte ska gå förlorad. Om dessa företag istället skulle ingå nya
relationer måste dessa värderingsfrågor byggas från grunden, vilket enligt oss torde ta
mer tid och resurser i anspråk. En risk i detta är att leverantören upplever sig splittrad i
sin egen företagskultur när flera aktörer/kunder vill tillgodose sitt eget behov av
informell påverkansmöjlighet genom gemensamma grundläggande värderingar. Denna
faktor kan också om det vill sig riktig illa leda till att målsättningarna för de inblandade
parterna går isär så pass att någon av dem tappar sin identitet och maktbalansen rubbas.
I slutändan kan detta leda till att ett ”traditionellt” leverantörsförhållande åter är en
realitet.

Ericsson ser även på utkontrakteringen som ett medel att skjuta verksamheten ett steg
närmare kunden. Deras intention är att den gemensamma målöverensstämmelsen skall
öka och att konsekvenserna av den enskilda verksamhetens handlande skall synliggöras.

7.3 Styrningen av outsourcingleverantörer

Ett naturligt resultat av leverantörsrelationer blir att styra partnern med mjukare metoder
än när arbetsuppgiften löstes inom företaget. Detta blir speciellt påtagligt i situationer
där utläggningen genomförts i syfte att få tillgång till särskild kärnkompetens. För att
dra nytta av leverantören är det väsentligt att i  en noga övervägd balansgång mellan
hårt ställda ramar låta leverantörens kreativitet spela fritt vid till exempel utvecklings-
arbetet av vissa processer och produkter. I detta perspektiv ser vi det som nödvändigt
med mycket utvecklade informationskanaler och ett nära samarbete, inte minst för att ge
samarbetet ett förtroende som inte påverkas av eventuella ”draw-backs”.

I Ericssons fall tycker vi oss se att de mjuka delarna i ett förhållande inte behandlas
särskilt djupt utan att de förlitar sig på den kultur som eventuellt flyttar med vid
utkontrakteringen. De projektgrupper som Ericsson använder sig av kan också indirekt
medföra att liknande relationer uppstår i form av gemenskap och förtroende. Det vi
också anser oss kunna urskilja är att de formella styrverktygen främst i form av
instruktioner och kontinuerlig kontroll fortfarande utgör en dominerande roll i
leverantörsrelationerna. Detta ser vi inte på något sätt som negativt eftersom vår
uppfattning är att ett totalt ömsesidigt förtroende inte går att tillämpa när karaktären av
arbetsuppgiften är av komplex natur. En obalans i målsättningen för de inblandade
parterna riskerar annars att uppstå när respektive part försöker maximera sitt utfall av
relationen.

Ett imaginärt nätverkstänkande kan vara en bra grund för företag att se kunden och
relationerna till leverantören som värdeskapande i ett vidare perspektiv. Med detta inte
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sagt att den imaginära nätverksmodellen är något företagen skall försöka uppnå utan att
de ska ta hänsyn till de faktorer som bland annat Hedberg et al(1997) fört fram.

I dagsläget kan vi inte utläsa att någon hänsyn tagits till den informella styrningen och
medveten överföringen av grundläggande värderingar i det studerade fallet. Detta anser
vi vara en stor skillnad mot den utvecklade imaginära organisationsteorin. Givetvis ser
vi inte strikt på om Ericsson i avsaknad av beaktande av dessa faktorer inte skulle
utgöra ett nätverksföretag. Vi anser dock att samarbeten i nätverksföretag skulle gå att
utveckla ännu längre om human relations och ökad  integrering av parternas värderingar
skulle vara genomförbart.

Genom att företagen medvetet integrerar sig i varandra, samt att de kör med det så
kallade "open book" systemet, är en tydlig signal på att bägge parterna är inställda på att
bygga upp en långsiktig relation. Ericsson skulle troligen inte delge kärnfull och viktig
information till en tillfällig leverantör för ett kortvarigt ”förhållande” eftersom risken då
är större att konkurrenter lätt kan tillskansa sig informationen. Det har tydligt framgått
att processen för att bygga upp ett långsiktigt samarbete är mycket viktigt. Den tar sin
början i ett tidigt skede där det handlar om att lära känna varandra, utforma ett kontrakt
och överföra kunskap och rutiner om den aktivitet som utkontrakterats.

Efter att ha fördjupat sig i teorin fick vi den uppfattningen att företaget som har
utkontratkterat aktiviteter på en leverantör gärna vill ha möjlighet att styra denne ganska
hårt. Samtalen med Ericsson har dock fått oss att ändra uppfattning. Vi ser det som en
brist i teorin att de inte beaktar risken med att styra en leverantör för hårt. Detta ser vi
som en ganska centralt begrepp och därför anser vi att det åtminstone borde ha
behandlats i någon av teorierna.

En tydlig intention från Ericsson är att de i framtiden vill minska antalet leverantörer,
avsikten med detta är att uppnå djupare relationer till ett fåtal leverantörer som ansvarar
för större delar av Ericssons verksamhet. Detta anser vi är tydliga tecken på ett ökat
nätverkstänkande. Förtroende är centralt och måste genomsyra hela partnerskapet. Ett
ömsesidigt förtroende är nödvändigt för att samarbetet ska fungera. Vår intention från
början var att kontraktet skulle utgöra ett av de starkaste styrverktygen. Nu i efterhand
har vi dock fått en annan uppfattning men vad vi förstår så är kontraktet av stor
betydelse när förtroendet inte är tillräckligt mellan parterna.

7.4 Avslutande ord

Avslutningsvis kan vi bara nämna det att inget i verkligheten i sin ytterlighet motsvarar
de teorier som presenteras. Teorierna är ofta en förenkling av verkliga förhållanden
vilka nedbrutna i delar går att återfinna. I vår fallstudie har vi blivit varse om detta i
form av att outsourcing idag många gånger är en benämning på en klassisk renodling av
verksamheten. Att imaginära nätverk många gånger är en ytterlighet på ett spektrum och
att hänsynen till de ”mjuka” delarna i ett samarbete ännu inte fått sådant fäste att det kan
anses vara vedertaget. Målstyrningen är ännu en ytterlighet på ett spektrum med stora
inslag av direktstyrning och formell styrning. Alla dessa bitar beaktas dock i den
styrmix företagen väljer att tillämpa för respektive situation det vill säga att allt inte går
att beskriva i svart och vitt utan i en ständigt föränderlig gråskala med inslag av de
flesta teorier och modeller vedertagna i den akademiska världen.
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7.5 Förslag till vidare studier

Intressant för vidare studier skulle vara att undersöka mer utförligt vad skillnaden ligger
i att samarbeta i nätverk och ett totalt imaginärt tänkande.

En annan intressant aspekt i det undersökta problemområdet som vi även ser som ett
intressant ämne för vidare studier är hur företag skall kunna mäta sina leverantörer.
Finns det möjlighet att anpassa mättal enligt Balance scorecard modellen för att mäta
leverantörens prestationer, och i så fall vad är intressanta mätvariabler?
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE

å  Allmänt om Ericsson / outsourcing

• Hur stor omfattning och erfarenhet har Ericsson av outsourcing?
• Hur stor leverantörsbas arbetar Ericsson med?
• Utkontrakterar Ericsson aktivteter av komplexare karaktär? 
• Finns det planer på ytterligare ”effektiviseringar”, eller finns det gränser för vad

som inte går att ”lägga ut”?

�  Outsourcingpartners

• Är Ericsson på väg att bli ett nätverksföretag där kärnan ligger i att styra olika
leverantörerna?

• Vad har Ericsson för motiv till den omfattande ”utläggningen”
• Anser Ni att Ericsson har kopplingar till den imaginära organisationsformen?
• Vad anser ni vara fördelarna och riskerna med en outsourcing/nätverksorganisa-

tion?

ê  Styrning av outsourcingpartners

• Har Ericsson en övergripande strategi för hur de olika leverantörerna skall styras,
utveckla?

• Finns det alternativa strategier med tanke på produkten/tjänstens art
• Hur är fördelningen mellan målstyrning, direktstyrning & självstyrning av part-

ners?
• Hur har den befintliga personalen hanterat ”integreringen” med outsourcingpart-

ners, mytbildning, kultur, motivation, målöverensstämmelse, belöningssystem?
• Vad är Ericsson ”starkaste” styrverktyg för att kontrollera leverantörerna?
• Riskeras inte det innovativa beteendet hos leverantörerna om Ni styr dem för

hårt?
• Finns det risk för kompetens försämring när aktiviteter flyttas ut ur verk-

samheten, eller är det tvärtom?
• Fungerar lärande och kunskapsöverföring lika bra som tidigare när aktiviteterna

sköttes internt?
• Sker all forskning och utveckling inom den egna verksamheten?
• Minskar ”ifrågasättandet” om det som leverantörerna sysslar med är rätt när
• aktivteter ”läggs ut”?
• Hur gör ni för att ta tillvara på den innovativvitet som leverantören ofta besitter?
• Hur sker den löpande kontrolleringen/uppföljningen, kommunikationen?
• Är det vanligt att förväntningsglapp uppstår gentemot leverantörerna?


