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SAMMANFATTNING

Outsourcing är ett aktuellt ämne som flitigt debatteras i media. Vi ville därför öka
förståelsen till varför företag väljer outsourcing samt hur motiven rangordnas för olika
funktioner. Vi ville även beskriva leverantörernas tolkning av företagets motiv och
rangordning av dessa motiv. För att uppnå arbetets syfte valde vi att göra en fallstudie
av Fritidsresor som utlokaliserat två av dess funktioner som tidigare utförts internt.
Fallstudien innefattade två intervjuer på Fritidsresor samt två intervjuer med dess
leverantörer av utlokaliserad tjänst. Resultaten av intervjuerna jämfördes dels med den
teoretiska referensramen, dels mellan företaget och respektive leverantör. Vår slutsats
av fallstudien är att Fritidsresors motiv till utlokalisering av stödaktiviteter och
avskiljbara aktiviteter nästan uteslutande är strategiska i sin karaktär, vilket även gäller
företagets rangordning. Slutsatsen vi drog vad gäller leverantörernas tolkning av
företagets motiv och rangordning varierar mycket beroende av vilken aktivitetstyp det
berör.



ABSTRACT

Outsourcing is a subject of current interest and is frequently debated in the media.
Therefore, we wanted to increase our understanding of why companies choose
outsourcing and how the motives are ranked among different functions. We also wanted
to describe the suppliers’ perception of a company’s motives and ranking of the
motives. To attain the objectives of the thesis we conducted a case study at Fritidsresor.
Frittidsresor has relocated two functions externally, which earlier were performed
internally. The case study consisted of two interviews at Fritidsresor and one interview
with each supplier of the two relocated functions. The results of the interviews were
compared both with the theoretical framework, and also with the company and the
respective supplier of each function. Our conclusion of the case study is that
Fritidsresor’s motives for outsourcing and ranking, both of the support and detachable
functions, were almost solely strategic in nature. The conclusion we made of the
suppliers’ perception of the company’s motives and ranking varied depending on which
function was involved.
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1 PROBLEMOMRÅDE

I detta kapitel redogörs för den inledande problemdiskussionen, arbetets syfte,
avgränsningar som berört arbetet samt de definitioner som följer arbetets gång.

1.1 INLEDNING

Under detta århundrade har företag haft framgång genom att använda strategier antagna
av hängiven personal och med tydliga hierarkier inom organisationerna. Tre faktorer;
nya teknologier, kunder med högre förväntningar och nya metoder för företagande har
förändrat den traditionella synen på företagande. Till följd av de tre faktorer söker
dagens företag nya metoder för att uppdatera sin organisationsmodell till en mer effektiv
organisation. Företagen måste slipa sin konkurrensförmåga och förbättra sitt arbete.
Personalen och organisationer med dess hierarkier måste bli mer insiktsfulla, flexibla
och mer anpassningsbara till förändringar, för att möta ny teknisk utveckling och
kunders högre förväntningar och krav. Om den önskade kunskapen och erfarenheten
inte finns inom organisationen måste företag söka denna externt. (Kralovetz, 1996)

Enligt Hedlin, ekonomie doktor vid Stockholms universitet, är det inget nytt att företag
har underleverantörer eftersom ett företag kan ha svårt att tillgodose alla sina behov
internt. Ett skäl till ett ökat samarbete mellan företag är att dagens tekniska utveckling
medför att data väldigt enkelt och billigt kan överföras mellan företag och dess
intressenter. Ytterligare ett skäl för ett ökat samarbete är att de flesta företag idag lever
under ett ökat konkurrenstryck. Slaget står idag inte enbart i ett nationellt perspektiv
utan utkämpas även ofta internationellt. Det leder till att företags alla funktioner måste
vara konkurrenskraftiga för att kunna skörda vinster. Det medför att vissa företag satsar
på sin kärnverksamhet för att få en bättre ekonomisk kontroll och skaffa sig rörliga
administrationskostnader. Andra företag befinner sig i tillväxtskeden eller vill undvika
att bli beroende av konjunkturer och säsongsvariationer. (Bulletinen, 1998)

Samarbete mellan företag spelar idag en större roll i företagens val av strategier. Många
företag i exempelvis högteknologiska branscher har ingått i olika slags strategiska
allianser. Forskning, produktion, marknadsföring, distribution och personalutveckling är
några av funktionerna där företag valt att ingå allianser med andra. (Suarez-Villa, 1998)
Om den nödvändiga kunskapen och erfarenheten inte finns inom organisationen kan den
erhållas genom strategiska allianser men även genom sammanslagningar eller
företagsuppköp. Det medför att bristerna i tillvägagångssättet att tillverka och
distribuera produkter och tjänster kan minska till följd av en förstärkt kärnkompetens.
Ett alternativ för att öka effektiviteten är att utlokalisera tjänster som inte hör till
kärnverksamheten. Det kan leda till en mer effektiv och flexibel organisation, men
framför allt leder det till att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet och förbättra sin
konkurrenssituation. (Kralovetz, 1996)
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1.2 PROBLEMDISKUSSION

Enligt Wallström (1998a) är outsourcing, utlokalisera tjänsten externt, ett relativt nytt
fenomen som ständigt ökar i omfattning. Ökningen beror på att det på marknaden
utvecklas nya specialiserade och flexibla företag som på ett mer effektivt sätt kan ta
hand om de funktioner som företag vill utlokalisera på externa leverantörer. Det har
successivt skapats en infrastruktur som gör det möjligt att köpa tjänster i en helt annan
omfattning än tidigare. (Axellson, 1998) Analysföretaget Frost & Sullivan spår i en
rapport att marknaden för outsourcing i Europa kommer att fördubblas under de
närmaste sex åren och att omsättningen blir hela 240 miljarder kronor 1998 (Wallström,
1998a). Göran Schiller VD för Manpower tror att företag kan utlokalisera nästan hela
organisationen. Schiller visar med exemplet Virgin Cola, som endast har 10 anställda
och utlokaliserat andra funktioner, att det som är viktigt är att behålla affärsidén och
receptet. (Amster, 980702)

Alla aktiviteter bör inte läggas ut externt. Vissa aktiviteter kan omedelbart elimineras
som föremål för outsourcing antingen till följd av att produkten inte kan tillverkas
externt eller att aktiviteten måste kontrolleras internt för att bibehålla nuvarande
konkurrenssituation. En högteknologisk forskningsenhet kan exempelvis inte
utlokalisera sin kärnteknologi till följd av dess hemlighetsfulla arbete. (Qiyang &
Binshan, 1998) Innan outsourcing blir aktuellt bör företag identifiera sin
kärnverksamhet och kärnkompetens för att veta vilka aktiviteter och kompetenser som
tillför ett mervärde för kunden, samt vilka aktiviteter och kompetenser som företaget
inte är ledande inom. Det medför ett allmänt kriterium som uppmuntrar outsourcing av
icke riskfyllda teknologier, där sådan outsourcing kan frigöra interna resurser för att öka
fokusering av kärnteknologier (riskfyllda för aktuell konkurrens). (Jonash, 1996) Enligt
advokatfirman Gordon & Glickson leder dock outsourcing ofta till klagomål på
servicenivå, oväntade kostnader och missnöje bland personalen vilket företagen måste
tänka på för att outsourcing ska lyckas. (Wallström, 1998b) I motsatts till detta säger
Fazakerley (1996) att outsourcing förbättrar servicegraden. Strävan efter att förbättra
den i kombination med viljan att minska kostnaderna har lett till att många företag
granskar sitt eget arbete vad gäller exempelvis underhåll och drift.

Företag kan välja att köpa in istället för att själva tillverka av flera anledningar. I en
undersökning från 1987 fann Davis (1992) att lägre pris var den viktigaste orsaken till
varför företag valde outsourcing. Nästkommande orsak var att erhålla bättre kvalitet
men det prioriterades enbart högre i cirka 33 procent av fallen. Davis anser att
fokusering på att reducera kostnader kan ifrågasättas på grund av fel i
beräkningsgrunderna och misslyckandet att ta hänsyn till faktorer som påverkas av
företags oförmåga att uppskatta de dolda kostnaderna. Även en senare genomförd
undersökning fann att sänkning av kostnader var ett av skälen till outsourcing. Det
intressanta i undersökningen var att endast 20 procent indikerade att outsourcing
genomfördes för att minska personalkostnader. I tre av fyra fall där personalkostnader
beaktades vid beslutet om outsourcing var även kapacitetsbrist eller bristande teknologi
viktiga faktorer bakom beslut om att utlokalisera verksamhet, då de tillfälligt
begränsade expansion. (Harrison & Kelley, 1993)
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Företag måste ompröva dess grundläggande teknologistrategi, fastställa de
fundamentala kompetenser och plattformer för teknologianvändning som är mest
kritiska för konkurrenskraften. Tillverka, samarbeta eller beslut om outsourcing måste
göras tydligt i överensstämmelse med en teknologistrategi som är väl i linje med
företagets övergripande strategi. Företag måste först lyckas med samarbetsrelationer
innan de kan skörda eller exploatera fördelarna i termer av bestående
konkurrensfördelar. Många samarbeten (antigen explicit eller implicit) har misslyckats
för att en av parterna har varit mer intresserad av offensiv exploatering eller av defensivt
skydd än gemensam framgång av kompanjonskapet och teknologin som skapats eller
utvecklats. (Jonash, 1996) Outsourcing kan göra en stor skillnad genom att företag kan
nyttja styrkan hos etablerade leverantörer. Det leder även till att ledningens
uppmärksamhet kan fokusera på organisationens kärnkompetenser. Att utlokalisera
vissa funktioner förenklar även styrningen av de funktioner som återstår. (Sharpe, 1997)
Analytiker anser att många företag innehar en allt för stor del fasta kostnader,
exempelvis för många anställda. För att företag ska uppnå hög flexibilitet menar
analytikerna att företag bör minska sina fasta kostnader och omvandla dem till rörliga
kostnader. (Byrne, 1996)

Det viktiga i ett samarbete mellan ett företag och dess leverantörer är att både parter
förstår sig på varandra. Leverantören bör veta vad företaget vill ha ut av samarbetet och
vice versa. Visar det sig att de inte talar samma ”språk” kan det innebära att samarbetet
inte är optimalt och därmed kan inte de framtida vinsterna skördas. Ett företag kan välja
att utlokalisera flera funktioner av olika skäl. Det bör därför vara intressant att dels
undersöka om motiven är likartade eller inte, dels om leverantör uppfattar de olika
motiven. Ur ett framtida perspektiv, analys av resultatet av outsourcing, är det även
intressant att se huruvida samarbetet lyckats beroende på vilka de olika motiven var av
respektive aktivitet. Den mesta av teorin är inriktad utifrån företag som nyttjar eller ska
nyttja outsourcing och mindre forskning har gjorts om leverantörers medvetenhet om
företags bakomliggande motiv. För att strategin ska lyckas bör det därför vara av
intresse att veta hur väl leverantörens synsätt överensstämmer med de egna motiven.

1.3 SYFTE

Syftet med uppsatsen är att:

• Beskriva vilka aktivitetstyper ett företag väljer att utlokalisera samt leverantörens
medvetenhet av klassificeringen.

• Öka förståelsen för motiven till varför ett företag väljer outsourcing samt huruvida
leverantören har insikt om företagets motiv.

• Beskriva ett företags rangordning av motiven till outsourcing samt leverantörens
perception av rangordningen överensstämmer med företagets rangordning av
motiven.
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1.4 AVGRÄNSNINGAR

Då motivet med uppsatsen är att undersöka begreppet outsourcing ur ett individuellt
företagsperspektiv undersöks företag som lägger ut verksamhet till leverantörer som inte
ingår i samma koncern då motivet till outsourcing i det fallet utgår utifrån ett
koncernperspektiv. Arbetet avgränsas till att undersöka företag som nyligen börjat med
outsourcing då det kan vara lättare att undersöka de bakomliggande motiven. En
avgränsning görs även till de företag som lägger ut mer än en funktion/aktivitet då det
medför att motiven kan vara olika och/eller rangordnas olika beroende på vilka
aktiviteter företag lägger ut.

1.5 DEFINITIONER

Axelsson (1998) definierar outsourcing som:

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare
utförts internt inom företaget i och med denna process istället köps från en extern
leverantör.”

Long & Vickers-Kochs (1995) definition av kärnkompetens vilket modifierats av Björn
Axelsson (1998) är följande.

”Kärnkompetens är de mest kritiska och mest utslagsgivande resurser ett företag
förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer
kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot.”

Med begreppet företag menas:

Den organisation som lägger ut en aktiviteten/funktionen till extern leverantör

Begreppet leverantör avser i arbetet:

De som tillhandahåller den utlokaliserade aktiviteten/funktionen
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2 METOD

I följande kapitel redogörs för vårt ställningstagande beträffande metodsynsätt,
undersökningsansats och hur vi praktiskt gick tillväga för att uppnå syftet. Dessutom
beskrivs de olika metodproblem som uppstått och hur problemen bearbetats för att
minimera effekterna.

2.1 METODSYNSÄTT

Outsourcing har under senare år uppmärksammats allt mer i media och det var
därigenom intresset för ämnet väcktes. Ämnet ansågs vara intressant eftersom det
förutsägs öka i omfattning samt att många företag redan idag bedriver någon form av
outsourcing i mer eller mindre skala.

För att besvara syftet med uppsatsen byggde undersökningen på befintlig teori kring
ämnet outsourcing, kärnkompetens och kärnverksamhet. Teorierna jämfördes sedan
med den empiri som insamlats. Frågeställningarna angreps utifrån en deduktiv ansats.
(Holme & Solvang, 1997)

Syftet med uppsatsen var inte att ge generella slutsatser, utan att skapa en djupare
förståelse för motiven till outsourcing. För att få den närhet som krävs för djupare
förståelse valde vi att endast undersöka ett företag och två av dess leverantörer.
Fördelen med att undersöka ett fåtal organisationer är att en bättre helhetsbild kan ges
om de underliggande motiven för det specifika företaget. För att möjliggöra det var
studien upplagd som lösa diskussioner där möjligheter att korrigera genomförandet av
undersökningen och ställa följdfrågor som uppkommit till följd av den ökade förståelsen
för outsourcing. Det innebar att den närhet till objekten som krävs för att få en sann
tolkning av respondenternas verklighet uppkom. Ovanstående resonemang
överensstämmer väl med ett kvalitativt perspektiv.(Holme &Solvang, 1997). Då de
slutsatser som dragits i arbetet är utifrån aktörernas subjektiva bedömningar av
verkligheten utifrån respektive respondents svar angreps problemen ur ett aktörssynsätt
(Merriam, 1994). För att de bedömningar som gjordes skulle bli rättvisande i
förhållande till den abstrakta verkligheten var det viktigt att en närhet till
respondenterna bildades. Rapporten innehåller även deskriptiva beskrivningar med
kopplingar till direkta citat. Det överensstämmer med Merriam (1994) och Holme &
Solvang (1997) för vad ett arbete med ett kvalitativt perspektiv och aktörssynsätt bör
innehålla. Utan citaten är det svårt att se huruvida aktörernas tolkningar av
respondenternas svar är korrekta, riktiga och sanna återgivningar av vad som skett.

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS

För att kunna erhålla den djupare förståelse som eftersträvades och ingående studera
fenomenet outsourcing ansåg vi det viktigt att ett flertal variabler beaktades. För att en
nå en större detaljrikedom och mångsidighet inom ämnet utfördes fallstudier på ett fåtal
objekt där möjligheten till bakomliggande motiv kunnat synliggöras. Det stämmer väl
överens med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1991), där en fallstudie görs på djupet.
Fallstudien ansågs lämplig att använda då fenomenet outsourcing tidigare studerats men
inte med samma infallsvinkel. Det har enligt vår kännedom inte genomförts forskning i
frågan hur väl leverantörer inser företags bakomliggande motiven till varför outsourcing
valts i det specifika fallet.
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Angående valet av fallstudieobjekt valde vi att undersöka ett företag och två av dess
leverantörer. Ett företag som valt att utlokalisera delar av sin verksamhet externt samt
två leverantörer som tillhandahåller företaget tjänsterna. Det har valts för att undersöka
huruvida det råder skillnader mellan företag och leverantör vad gäller företagets motiv
samt hur viktiga de olika motiven är i rangordningen. Då undersökningen byggt på ett
företag som lägger ut minst två aktiviteter och gjort det under en kortare period har vi
valt att göra ett icke-sannolikhetsurval. Valet föll på Fritidsresor som lagt ut två
funktioner externt till leverantör samt att de två funktionerna lagts ut sen slutet på 1998.
Det föll sig sedan naturligt att även undersöka de två leverantörerna som tillgodoser
Fritidsresor tjänsterna.

2.3 DATAINSAMLINGSMETOD

För att uppfylla syftet med uppsatsen användes såväl sekundärdata som primärdata.
Sekundärdata som insamlats till uppsatsen var litteratur, vetenskapliga artiklar, icke-
vetenskapliga tidskrifter samt information från Internet där vi bland annat kom i kontakt
med The Outsourcing Institute1. Sökningar gjordes vid Luleå tekniska universitet och
Handelshögskolan i Stockholm via Libris, Bibdia, Helecon, Affärsdata, EBSCOhost,
Econlit, Artikelsök samt sökmotorer på Internet. De sökord som användes var
outsourcing, outplacement, insourcing, rekrytering, make/buy och make or buy.
Information som insamlades sammanställdes till den teoretiska referensram arbetet
följer. Utifrån den teoretiska referensramen utformades de intervjuguider som använts
vid intervjuerna.

Primärdata om Fritidsresor och de två leverantörerna Enator och Citat Media
Produktion samlades genom intervjuer. Innan intervjuerna genomfördes kontaktades de
individer som förväntades kunna besvara frågorna på ett tillfredställande sätt. De fyra
personerna som intervjuades var; Jan Lindmark IT-chef på Fritidsresor, Lena McEvenue
chef för katalog- och broschyrproduktionsavdelningen på Fritidsresor, Jan-Erik Tidblom
på Enator och Anders Bladh ansvarig för storkund inom Citat Media Produktion. Efter
diskussioner med berörda parter bestämdes tider för intervjuer. Intervjuerna
genomfördes via telefon. För att hantera eventuella problem skickades en intervjuguide
över till respektive person. Jan Lindmark och Lena McEvenue tillskickades samma
guide (se bilaga 1). Även Jan-Erik Tidblom och Anders Bladh erhöll liknande guide (se
bilaga 2). Intervjuguiderna fungerade som mallar under samtalen med respektive person
och inte som ett strikt frågeformulär. Den första intervjun genomfördes med McEvenue.
Därefter genomfördes intervjuerna i följande ordning, Bladh, Tidblom och Lindmark.
Anledningen till varför vi intervjuade Lindmark efter intervjun med Tidblom var att
denne fick förhinder. Allt eftersom det att intervjuerna genomförts, med bandspelare,
har de omgående skrivits ned och skickats till respektive respondent för kommentarer
och eventuella ändringar i frågor som missförståtts. Det blev dock inga förändringar då
de svar vi återfick godkände våra tolkningar. Efter det att intervjuerna sammanställts
gjordes en analys där empirin jämfördes med den teoretiska referensramen. Därefter
drog vi slutligen slutsatser.

                                                          
1 The Outsourcing Institute är en sammanslutning och administrativt utövande nätverk med målet att
förmedla information och tjänster kring outsourcing och närbesläktade strategier. Nätverket består av en
grupp rådgivare, ett nätverk för beslutsfattande chefer, konsulter, juridiska experter branschanalytiker.
Totalt består organisationen av 16 000 individer runt om i världen
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2.4 METODPROBLEM

Då vår kunskap inom ämnet till en början var relativt begränsad fanns möjligheten att
relevant litteratur kunde förbises och därmed möjligheten att referensramen inte gav den
tyngd och bredd som önskats. För att minska risken gjordes en omfattande
litteraturstudie där det gavs möjlighet att utgå utifrån befintlig teori. Utgångspunkten
ledde till att valet föll på såväl äldre teorier som tidigare utstått empiriska prövningar
samt nyare teori som inte belysts på ett likartat sätt. Vi kan dock trots litteraturstudien
förbisett relevant teori kring ämnet

Vid försök att finna ett lämpligt företag fick vi avslag av ett företag. Skälen var enligt
företaget att dess leverantör inte ansåg det lämpligt då känsligt information kunde
spridas. Vi tolkade inte det som ett problem vilket uppkom vid intervjuerna som
genomfördes då möjligheten att hemligstämpla arbetet gavs. För att höja validiteten i
arbetet skickades ett elektroniskt brev ut till respektive respondent innehållande syftet
med arbetet, ett resonemang kring ämnet samt en preliminär intervjuguide. Det för att
ge respondenten möjligheten att förebreda sig inför intervjun.

För att öka trovärdigheten av resultaten i det första syftet kretsade diskussioner kring
byggstenarna för kärnverksamhet och kärnkompetens. I två fall överensstämde inte
respondenternas tolkning med vår egen. Utifrån respondenternas resonemang kring
kärnkompetens och kärnverksamhet i empirin ansåg vi att respondenterna kan ha gjort
en felklassificering av de utlokaliserade typaktiviteterna. Vi poängterar dock att
klassificeringen mellan leverantör och företag i bägge tolkningarna överensstämde
sinsemellan oberoende om en felklassificering gjorts eller inte.

För att höja validiteten i resultaten av syfte två intervjuades individer som var insatta i
beslutet på företaget samt individer som arbetar med tillhandahålla tjänsterna och
kontakten mellan Fritidsresor och leverantörerna. Det medförde en större möjlighet att
erhålla den djupare syn som eftersträvades för att öka förståelsen för motiven. Vi tror att
respondenternas goda kunskap inom området kan ha bidragit till att stärka validiteten.
Ett problem med syftet är möjligheten att ledningen inte kunnat offentliggöra motiven
utan att frigöra viktig information. Facken kan exempelvis varit emot ett införande om
de ansåg att motivet inte var tillräckliga men då ett annat motiv visas kan facket godta
åtgärden. Om det är fråga om företagets långsiktiga fortlevnad kan chansen till att facket
ser det som positivt öka men annars kanske det motsäger sig ett införande.

För att höja validiteten av resultaten i det tredje syftet utformades en modell där
respektive respondent kunde utrycka hur de olika motiven rangordnades. Visar det sig
att det skiljer kan det innebära att meningsskiljaktigheter förekommer. Reliabiliteten i
arbetet kan enligt oss besitta brister eftersom alla motiv inte rangordnades av
respondenterna. För att inte dra felaktiga slutsatser valde vi ett lägga mer tyngd på de
motiv som rangordnades när slutsatserna drogs. Respondenterna har även fått
möjligheten att korrigera våra tolkningar av intervjuerna vilket kan ha bidragit till att
höja reliabiliteten. Vi tror inte att de som tillgodoser tjänsten har något motiv i att
manipulera sina svar. Det bör för deras egen skull vara intressant att svara
sanningsenligt på frågorna, då de bör kunna dra nytta av svaren i ett längre perspektiv.
Visar det sig att motiven är helt olika eller rangordnas olika och att samarbetet inte
fungerar i framtiden kan resultaten eventuellt stödja organisationerna till att förstå sig på
varandra.
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3 TEORI

Detta kapitel tar upp den teoretiska referensram som arbetet baseras på. Kapitlet
börjar med att beröra kärnkompetens och dess beståndsdelar för att därefter behandla
teorier kring motiven till outsourcing samt vilka typer av aktivteter företag väljer att
utlokalisera på extern leverantör.

3.1 KÄRNKOMPETENS

Innan företag bestämmer sig för att utlokalisera funktioner externt måste
kärnkompetensen och kärnverksamheten preciseras. Görs inte det kan det innebära att
företaget lägger ut aktiviteter som är kritiska i sin natur vilket kan leda till oanade
konsekvenser för företaget och dess fortlevnad. (Alexander, 1996) ”Ett företag är
kompetent om det har ”rätt” förmåga att utföra en viss(eller flera)
uppgift(er).”(Axelsson, 1998) Hedberg, B., Dahlgren, G., Hansson, J. & Olve, N-G.
(1994) ger en illustrerande bild, som utvecklats utifrån Prahalad & Hamel, av
sambandet mellan kärnkompetens och outsourcing.

”Som den gode trädgårdsmästaren beskär sina frukträd, väljer ut grenar och skott,
strangulerar och ympar, så nyttjar den kompetenta företagsledningen sin insikt om
företagets kärnkompetens för att understödja tillväxt, dominans och mästerskap.”

Det svåra i ett företag är att veta vilka grenar som ska klippas av och vilka som ska
vårdas särskilt väl. Det är i sådana sammanhang som det kan vara extra värdefullt att ha
identifierat vad som utgör företagets kärnkompetens. (Axelsson, 1998) Kärnkompetens
är inte enbart uppbyggd utifrån teknisk natur utan även utifrån immateriella resurser och
personliga kunskaper som ska verka gemensamt för att uppfylla mål av olika slag.
Genom att veta vad som utgör kärnkompetensen underlättas omfördelningen av
företagets begränsade resurser, inklusive mänsklig energi, till de aktiviteter som är av
störst vikt. Företaget kan koncentrera sig på de aktiviteter och resurser som kan skapa
ett ökat värde. Tanken är att det ska innebära att konkurrenskraften långsiktigt säkras.
Företaget ska också identifiera sådana aktiviteter som leder till att kärnkompetensen kan
hållas slagkraftig och utvecklas. (Axelsson, 1998) Enligt Mintzberg & Quinn (1991) ska
företag koncentrera sig på det som de gör bäst och ge i uppdrag till andra det som kan
utföra uppgiften på ett bättre sätt.

Den organisation som klarar av att möta intressenters behov samt utveckla framtida
konkurrensfördelar till rimliga villkor är kompetent i förhållande till uppgiften. Ofta
måste dock ett företags förmåga ställas i relation till konkurrenterna. Ett företags
relativa kompetens kan minska även om till exempel produktiviteten ökar. Om
konkurrenternas produktivitet ökar i snabbare takt kan det få till följd att företagets
förmåga relativt sett blir sämre. Resurser och kunskaper ska tillsammans skapa
företagets förmåga i ett sammanhang som kraftigt påverkas av exempelvis konkurrenter,
kunder och sociala system. (se figur 3.1) Resurser och kunskaper bildar tillsammans ett
företags kompetens. Företagskompetensen omsätts i uppgifter som innebär att
aktiviteter och processer ska utföras och funktioner fullgöras. (Axelsson, 1998)
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Figur 3.1 Sambandet mellan kunskaper-resurser-kompetens
Källa: Axelsson (1998)

Resurser

Företag kan ses som resurshanterade enheter bestående av; fysiska/materiella resurser,
personella resurser och immateriella resurser. Fysiska/materiella resurser består av
produktionsutrustning, komponenter, råvaror, energi, finansiella medel med mera. Till
kategorin personella resurser räknas medarbetare med olika förmågor och egenskaper.
Till immateriella resurser räknas information, kunskaper, image, varumärken med mera.
Den gruppen består även av en mycket viktig och svårbedömd immateriell resurs,
nämligen uppbyggda nätverk och relationer till affärs- och andra partners på såväl
företags- som individnivå. Det finns inga klara gränser mellan resurser och kunskaper
då de är ömsesidigt beroende av varandra. (Axelsson, 1998)

Kunskaper

Det finns flera olika slag av kunskaper, där vissa kunskaper är av teknisk natur. Med
kunskap av teknisk natur menas exempelvis mekanik men även andra viktiga
sakkunskaper och deras förhållande till verksamhetens huvudprocesser. Andra
expertiskunskaper kan betraktas som forskning och utveckling/laboratoriemässiga, det
vill säga är kopplade till företagets kapital i form av tekniska utrustningar med vilkens
hjälp ny kunskap utvecklas. En tredje grupp är kunskaper om metoder och arbetssätt
som används för att arbetet ska fungera effektivt. Kunskaperna har utvecklats över tiden
där organisationen och dess medarbetare lär sig och ”vet” hur skilda frågor ska hanteras
genom rutiner, normer och kultur.

En fjärde grupp som är nära kopplad till grupp tre är företagets metoder och kunskaper
för lärande. Problematiken ligger inte i att individer inte lär sig utan att företag kan vara
mer eller mindre effektiva vad gäller hanteringen av nyvunnen erfarenhet (lärförmågan).
Den femte gruppen av kunskaper är individuella kunskaper som återfinns i de övriga
resurserna genom de individer som utgör organisationen. Det är viktigt att kunskapen,
särskilt som ett underlag för att bedöma företagets kärnkompetenser, att den urskiljs.
Det handlar om de kunskaperna som försvinner från företaget den dag individen slutar.
(Axelsson, 1998) Ovanstående diskussion överensstämmer även med Quinn & Hilmers
(1994) resonemang om kärnkompetens som bland annat menar att det är viktigt att
integrera kunskaper i företaget genom exempelvis normer och värderingar.

Förmåga/
företagskompetens

Uppgift/uppgifter
(Aktiviteter/processer/

funktioner)

Resurser Kunskaper



TEORI

10

Kompetenser

Kompetens är att ha relevant förmåga i förhållande till uppgift. Det innebär att företaget
har en utvecklad förmåga att hantera skilda typer av processer, till följd av att det
förfogar över de resurser och kunskaper som ovan behandlats. Processerna kan delas in i
operationella, strategiska och organisatoriska, samt utvecklingsrelaterade
processtyper. Operationella processer handlar om att få den operationella vardagen att
fungera väl, exempelvis försäljningsprocesser. (Earl & Kahn, 1994) och (Axelsson,
1998) Strategiska och organisatoriska processer kan medföra korrigeringar och mer
omfattande omstrukturering av dagens verksamhet, till exempel forsknings och
utvecklings-, strategiska planerings- och övergripande styrningsprocesser.
Utvecklingsprocesser kan delas upp i två olika typer: dels de integrerade
utvecklingsprocesser som äger rum i anslutning till de operativa processerna dels den
utveckling som bedrivs separerad från de operativa processerna. Den separerade
utvecklingsprocessen är ofta forskning i ”laboratoriemiljö”, men inkluderar även annan
utveckling. (Quinn & Hilmer, 1994)

Här nedan presenteras med hjälp av Quinn & Hilmers (1994) sju punkter, som
sammansvetsar ovanstående resonemang om resurser, kunskaper och kompetenser.
Genom att jämföra lyckade och misslyckade exempel av outsourcing drogs slutsatsen
att effektiva och lyckade fall av outsourcing karaktäriseras av kärnkompetenser som är:

Färdighets- eller kunskapsområden, inte produkter eller funktioner. Kunskapsbaserade
aktiviteter genererar det största värdet för kund i såväl tillverkning som service.

Flexibla, långsiktiga och har förmågan att anpassa sig. Det gäller för organisationen att
medvetet bygga upp färdigheter i de områden som kunderna upplever som
värdeskapande över tiden.

Få till antalet. De flesta företag fokuserar på två eller tre aktiviteter i värdekedjan som
är av kritisk vikt för att lyckas i framtiden.

Unika källor för hävstång i förädlingsvärdekedjan. Effektiva strategier söker platser där
det föreligger kunskapsgap som organisationen ifråga är unikt med att fylla och där
investeringar i intellektuella resurser ger stor hävstång.

Områden där organisationen kan dominera. Företag tjänar mer pengar än dess
konkurrenter om och endast om de utför aktiviteter mer effektivt än någon annan.

Element som är viktiga för kund i ett långsiktigt perspektiv. Genom att analysera
kunders förädlingsvärdekedjor kan ett företag ofta identifiera var det kan specialisera
sig och tillgodose en aktivitet till lägre kostnad eller mer effektivt till kunden.

förankrat i organisationens system. Bevarande kompetens får inte vara beroende av en
eller två begåvade talanger vilkas avgång kan förgöra företagets framgång.

Quinn & Hilmer, (1994) anser dock att ur en strategisk synvinkel på outsourcing är
kärnkompetens de aktiviteter som erbjuder en långsiktig konkurrensfördel och måste
därför kontrolleras och skyddas. Periferi aktiviteter är de aktiviteter som inte är kritiska
ur konkurrenssynpunkt.
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3.2 AKTIVITETSTYPER

Genom att kategorisera sina aktiviteter enligt nedanstående modell kan organisationer
förbättra valet och bedömandet av vilka aktiviteter som kan vara aktuella att utlokalisera
till extern leverantör. Ju närmare spjutspetsaktiviteten och kärnaktiviteten funktionen är
desto mer troligt är det att funktionen förblir en intern angelägenhet, då de är av
strategisk vikt,  medan aktiviteter som ligger nära periferin kan tänkas vara mer
lämpliga att skötas av en extern partner. (Axelsson, 1998)

Figur 3.2 Skilda kompetenser i dimensionen periferi-kärna
Källa: Bearbetning av Axelsson (1998)

Spjutspetsaktivitet ”cutting-edge”-kompetens

Spjutspetsaktiviteter är de aktiviteter som är avgörande för organisationens
konkurrenskraft ur ett framtida strategiskt perspektiv. Det är de aktiviteter som i
framtiden kommer att vara kärnkompetensen. Förmågorna måste prioriteras och
utvecklas idag för att ge den styrka som krävs i framtiden för att förbli
konkurrenskraftiga. (Axelsson, 1998) Detta resonemang överensstämmer även med
Quinn & Hilmers (1994) diskussion om att ett företag måste inneha färdigheter som
varar över tiden.

Kärnaktivitet

Kärnaktiviteter utgör grunden för organisationen och dagens konkurrenssituation.
Aktiviteterna bildar grunden för dagens företagande och det är kring dessa aktiviteter
som företaget formar sin övriga verksamhet. (Axelsson, 1998) Som ovan nämnts bör
företag fokusera på ett fåtal aktiviteter där företaget kan vara dominant. Det krävs även
att kompetensen är förankrad i företagets system då kompetensen annars kan gå förlorad
till följd av att förmågorna lämnar organisationen. (Quinn & Hilmer, 1994)

Stödaktivitet

Stödaktiviteter är de aktiviteter som direkt är knutna till kärnaktiviteterna och måste
ingå som stöd i verksamheten för att aktiviteten ska kunna fungera. (Axelsson, 1998)

Avskiljbara aktiviteter

Avskiljbara aktiviteter ingår i huvudprocessen men kan enkelt avskiljas från
verksamheten då de inte är relaterade till kärnkompetensen. Aktiviteten kan vara en
komponent som är en del i en större helhet (Axelsson, 1998)

STRATEGISK VIKT

HÖG LÅG

AKTIVITETS TYP

Spjutspets PeriferiStödKärn Avskiljbar
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Periferiaktiviteter

Periferiaktiviteter berör inte de aktuella huvudprocesserna. Aktiviteterna kan utan att
påverka organisationen läggas ut då de inte påverkar organisationen oavsett den
tillgodoses internt eller externt. Exempel på det är ett verkstadsföretag och dess
cafeteriafunktion. Funktionen kan lätt läggas ut till en annan organisation som i sin tur
kan erhålla stordriftsfördelar till följd av att den har fler cafeteriafunktioner på olika
företag. (Axelsson, 1998)

3.3 MOTIV TILL INFÖRANDET AV OUTSOURCING

Transaktionskostnadsteorin utvecklades av (Williamson, 1975) vilken menar att varor
och tjänster produceras mest effektivt i företag som har specialiserat sig och kan utnyttja
stordriftsfördelar. Williamson menar att ett företags kostnader inte enbart härleds till
produktionskostnader utan även till transaktionskostnader. Med transaktionskostnader
menas koordinationskostnader som består av kostnader för övervakning, kontroll och
administrativa transaktioner. (Lacity & Hirschheim, 1993) menar att chefer i ledande
befattning tar hänsyn till den totala kostnaden (produktionskostnaden och
transaktionskostnaden) när de väljer mellan att producera själv eller köpa utifrån. En
internt producerad transaktion är mer effektiv för att transaktionskostnader som
associeras med övervakning av leverantören överväger de kostnadsbesparingar som
tillkommer till följd av leverantörens produktionseffektivitet i och med dess
stordriftsfördelar Williamsons transaktionskostnadsteori föreslår att det enda motivet till
varför företag överväger outsourcing är för att minska kostnaderna. (Lacity &
Hirschheim, 1993) Enligt Deavers (1997) har detta tänkande utsatts för kritik då
Williamson endast tar upp kostnadsbesparingar som motivet till outsourcing

Numera erkänns två drivande faktorer bakom dagens tillväxt av outsourcing och varför
företag väljer det som en lösning för att förbli konkurrenskraftiga. Det är dels de
taktiska faktorerna som är mer kortsiktiga i sin karaktär dels de strategiska faktorer som
är mer långsiktiga. (Winkelman, 1993)

3.3.1 TAKTISKA MOTIV

Förbättrad likviditet

Outsourcing innefattar ofta överföring av tillgångar från företaget till leverantören.
Utrustning, hjälpmedel, fordon och licenser som använts i den nuvarande driften av
värde säljs ofta till leverantören. Leverantören använder sedan tillgångarna till att förse
företaget med den efterfrågade tjänsten. (The Outsourcing Institute) När företag lägger
ut aktiviteter för att få bättre likviditet omvandlas företagets resurser. Försäljningen av
tillgångarna förser företaget med det kapital som eftersträvades och det är sen upp till
leverantören att tillhandhålla tjänsterna genom att använda de köpta tillgångarna.
(Elmuti & Kathawala, 1998). De företag som anser att motivet är att förbättra
likviditeten är oftast företag som råkat i någon form av trångmål. Då företagen går
sämre ökar incitamenten för att utlokalisera aktiviteter som är resurskrävande men inte
livsviktiga till leverantörer. (Lacity & Hirschheim, 1993)
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Att en funktion är svår att leda eller okontrollerbar

Outsourcing är ett val för att minimera problemet med att leda en svår eller
okontrollerbar funktion. Outsourcing avser inte avsäganden av ansvar och inte heller
fungerar det bra som en reaktion av ett företag i trångmål. Om de erforderliga
förväntningarna eller behövande resurserna inte uppfattas klart av företaget kommer inte
outsourcing förbättra situationen, det kan även förvärra situationen. (The Outsourcing
Institute) Företag kan välja att utlokalisera en funktion som inte kan tillgodoses effektivt
internt. Att utlokalisera en sådan funktion ska ses som en tillfällig lösning på problemet.
Många av problemen som existerar internt kan även existera externt vilket då leder till
att problemen blir svårare att kontrollera när de lagts ut. Om det är skälet till varför
företaget valde att utlokalisera funktioner borde ledningen undersöka problemet för att
fastslå vart det riktiga problemet ligger. (Elmuti & Kathawala, 1998) Om perceptionen
att en aktivitet och dess avdelning är ineffektiv, det vill säga det är svårt att kontrollera
avdelningen eller att standarder för att mäta effektivitet saknas, kan företag välja
outsourcing då de antar att leverantörer är mer professionella och hanterar aktiviteten
mer effektivt. Företag väljer även att utlokalisera aktiviteter där det föreligger stora
problem med personalen. (Lacity & Hirschheim, 1993)

Göra kapital tillgänglig

Inom de flesta organisationer är det en enorm konkurrens om kapital. Att bestämma var
företaget ska investera kapitalet är ett av de viktigare besluten som ledningen gör. Det är
ofta svårt att rättfärdiga investeringar i icke kärnaktiviteter när aktiviteter som är mer
relaterad till tillverkning av en produkt eller annan kärnaktivitet konkurrerar om samma
kapital. Outsourcing kan minska behovet att investera kapital i funktioner som inte är
kärnverksamhet. Istället för att förvärva resurserna kontrakteras aktiviteterna på
driftsbasis. Det kan även förbättra vissa finansiella mått genom att eliminera behovet av
att visa avkastning på kapitalet från investeringar som inte är i kärnområden. (The
Outsourcing Institute) Företag kan dessutom undvika att betala för nödvändig
utrustning, teknologi, eller forskning och utveckling som behövs för att utföra dess
verksamhet. (Elmuti & Kathawala, 1998)

Minska den operativa kostnaden

Företag som tillhandhåller alla funktioner internt kan ådra sig höga kostnader som blir
överförda till kunderna. En utomstående leverantör som tillför lägre kostnadsstruktur,
kan vara resultatet av bättre stordriftsfördelar eller andra fördelar baserade på
specialisering, minskar ett företags operativa kostnader och ökar dess konkurrenskraft.
(The Outsourcing Institute) Det är sannolikt det första skälet till varför företag historiskt
sett valt att utlokalisera aktiviteter. Många leverantörer har teknologin och kunskapen
att utföra vissa funktioner på ett mer effektivt och billigare sätt än vad företaget själva
kan åstadkomma internt. (Elmuti & Kathawala, 1998)

Den globala ekonomin har tvingat företag att fokusera på de möjligheter som finns för
att sänka kostnader. Det har ofta antingen lett till nedskärningar eller outsourcing.
Outsourcing hjälper företagen att förbättra försvaret gentemot påtryckningar som tär på
vinstmarginalerna. (Winkelman, 1993) En anledning till att utlokalisera aktiviteter är att
avdelningarna inte anses vara kostnadseffektiva och att en leverantör kan erbjuda
samma tjänst till en lägre kostnad. (Lacity & Hirschheim, 1993)
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När företag möter fler tekniska aspekter, mer komplicerade informationssystem och en
mer komplicerad informationsteknologi i omgivningen märker företag att de inte är
kapabla att på ett effektivt sätt tillgodose alla kritiska funktioner internt. Många företag
har funnit att deras positioner är hotade till följd av att de är för beroende av den interna
teknologin. Det har visat sig att när en konkurrents produkt/tjänst är mer flexibel eller
när efterfrågan faller är företag som nyttjar outsourcing mer anpassningsbara med att
snabbt minska kostnaderna genom att minska orderingången från leverantören av
tjänsten. Det hade inte varit möjligt om produkten/tjänsten producerats internt
åtminstone inte kortsiktigt då det tar tid att anpassa sig till omgivningen. (Qiyang &
Binshan, 1998) Enligt Deavers, (1997) är motivet för outsourcing ofta drivet av att
sänka kostnader vilket inte anses legitimt då motiv såsom kapacitet, kvalitet, teknologi
och leveranstid bör beaktas.

Resurser som inte finns tillgängligt internt

Ett motiv till varför företag nyttjar outsourcing är att de inte har tillgång till de resurser
som krävs inom organisationen. Outsourcing är ett praktiskt genomförbart alternativ till
att själv bygga behövande förmåga tidigt från grunden. (The Outsourcing Institute) Att
välja outsourcing som lösning har i en undersökning visat vara ett basmotiv då det råder
brister i kapaciteten som omöjliggör expansion. Undersökning visade att ett av motiven
för att nyttja outsourcing var att få tillgång till specialistkunskaper och utrustning som
inte finns tillgängligt i företaget. (Bennett & Maryellen, 1993) Företag kommer att
utlokalisera verksamhet om de inte har de resurser som krävs för att driva nödvändiga
funktioner effektivt och lönsamt. Det kan inkludera att företaget saknar likvida medel,
hjälpmedel eller den teknologi som behövs. Detta är ett giltigt skäl att temporärt välja
outsourcing, men en ”cost-benefitanalys” borde framställas för att fastslå huruvida det
kommer att bli lönsamt och fördelaktigt att i det långa loppet förvärva nödvändiga
resurser för att tillgodose funktonen internt. (Elmuti & Kathawala, 1998)

Corbett, (1996) fann att det existerar såväl taktiska som strategiska motiv bakom
outsourcingbeslut. Problem kan uppkomma när det kortsiktiga tänkandet eller behovet
för snabba lösningar dominerar det strategiska tänkandet vilket kan leda till ett
misslyckande. Då företag ofta söker efter kortsiktiga fördelar finns det dock giltiga
taktiska motiv för outsourcing. Corbett fann dock att företag inte enbart ser det
kortsiktigt med outsourcing. Numera riktas stor uppmärksamhet på strategiska motiv för
outsourcing.

3.3.2 STRATEGISKA MOTIV

Öka fördelarna till följd av omstrukturering

Omstrukturering siktar på förbättringar i kritiska prestationsmått såsom kostnader,
kvalitet, service och snabbhet. Behovet att öka effektiviteten och på så sätt förbättra
prestationsmåtten kan komma i direkt konflikt med behovet att investera i
kärnverksamheten. Aktiviteter som inte är kopplade till kärnverksamheten men
tillgodoses internt bidrar till att systemen blir mindre effektiva och produktiva då de
prioriteras minst. Genom att utlokalisera aktiviteter som inte är kopplade till
kärnverksamheten ges möjligheter för organisationen att se fördelarna med en
omstrukturering. (The Outsourcing Institute)
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När ett företags personal inser att den interna funktionen inte presterar
konkurrenskraftigt och att en framtida teknikutveckling ligger nära tillhands är
outsourcing ett bra alternativ för att snabbt få del av den nya tekniken. Teknikutveckling
tar lång tid att färdigställa och längre tid att realisera dess fördelar. Outsourcing tillåter
företag som redan är konkurrenskraftig att ta över processen från de företag som är
mindre konkurrenskraftiga. Det leder till att övriga företag snabbt får del av fördelarna
med den nya tekniken. (Elmuti & Kathawala, 1998)

Den ”time to market” som många företag har uppnått genom olika kompanjonskap gått
snabbare än det skulle ha gått med enbart den interna utvecklingen (Jonash, 1996)
Jonash (1996) anser dock att kommunikationen mellan företaget och dess leverantör
måste fungera för att samarbetet ska fungera optimalt. Minskad kontinuitet och
kundorderstyrd efterfrågan skapar ett större behov av flexibilitet. Företaget måste därför
kunna hantera upp- och nedgångar på ett smidigt sätt. (Axellson, 1998)

Tillgång till högre kompetens

Världsledande leverantörer som förser sig med hög kompetens gör omfattande
investeringar i teknologi, metodlära och människor. De erhåller expertis genom att
arbeta med många företag med likartade problem. Kombinationen av specialisering och
expertis ger företag en konkurrensfördel då leverantören  hjälper dem att undvika
kostnader för att jaga teknologi och utbildning. Dessutom ger det en bättre
karriärmöjlighet för den personal som övergår till företagen som förser tjänsten då deras
kunskap blir kärnkompetens. (The Outsourcing Institute) Outsourcing gör det möjligt
för organisationer att erhålla fördelarna från de bästa förmågorna och ny teknologi utan
att direkt investera i sin utveckling eller att utsätta sig själva för större risk än de kan åta
sig. Det är speciellt kritiskt i outsourcing av informationsteknologi där teknologin
ständigt förändras. (Sharpe, 1997)

Företag vill ha ett system som övervakar och tolkar uppkommande trender i kunders
behov, köpbeteende, teknologiutveckling, uppkommande möjligheter och konkurrenters
handlande. Många företag saknar dock god kunskap eller information om
teknologianvändning och utveckling i andra delar av deras eget företag. För att bredda
omfattningen av teknologi och för att vidga omfattningen av den geografiska täckningen
som kan erhållas vill företag ha ett starkare och mer integrerat informationssystem.
Företag måste även etablera robusta teknologiinformationssystem som tar tillvara
omfattande kunskap och information av externa partners och försäkra sig för en mer
lämplig och nyttig input för de pågående utvecklingsaktiviteter som fortlöper. (Jonash,
1996)

Outsourcing gör det möjligt för organisationer att utöva benchmarking mot andra
ledande företag inom beprövade specialiserade områden. En leverantör som
tillhandahåller tjänsten för exempelvis leverantörsskulder, som ingår i dess
kärnverksamhet, har förmågan att slå ihop utförande relaterade data horisontellt genom
samma funktion för många olika företag. Det ger dem ett bestämt övertag över ett annat
företag som bara ser sina egna leverantörsskulder. Leverantören som har identifierat
nivån på dugligheten som krävs och utvecklat en metod för att tillhandahålla
leverantörsskulder effektivt är skicklig med att snabbt ta tag i nya kunders problem
genom att identifiera mönster och metoder som kan förbättras. Leverantören av tjänsten
är även duktig på att erbjuda lämpliga vägar för kunden att mäta den pågående
utlokaliserade funktionen. (Sharpe, 1997)
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För varje aktivitet, huruvida det är ett företags periferifunktion eller en kärnaktivitet
finns det en nivå där den operativa effektiviteten är optimerad. Det skulle vara ren tur
om de flesta aktiviteterna i en organisation visade sig vara på den optimala nivån för
effektiv produktion. En leverantör som är i stånd att slå ihop många företag uppnår en
mer optimal nivå och således bättre effektivitet. Ibid Företag måste vara flexibla när det
gäller förmågan att anpassa sig till förändringar som äger rum i omgivningen. När
företag nyttjar outsourcing i områden som IT och IS ökar tillgången till högkvalitativ
kompetens, ledning, teknologi och know-how vilket i sin tur leder tillgång till
alternativa lösningsförslag. I dagens dynamiska miljö kan inget företag var bäst inom
alla områden. Genom att förlita sig till enbart en leverantör förhindrar detta företag från
att dra nytta av annan innovativ och högkvalitativ teknologi eller service som kan
erbjudas av andra på marknaden. (Qiyang & Binshan 1998)

Outsourcing gör det möjligt för organisationer att få tillgång till individer med speciella
färdigheter som de annars skulle finna både dyrt och svårt att själva attrahera.
Organisationer söker efter de bästa människorna för ett givet jobb, men är generellt
endast i stånd att erbjuda karriärmöjligheter till chefer på högre nivå vilkas färdigheter
finns inom företagets kärnverksamhet. Exempelvis kommer en specialist som arbetar på
personalavdelningen i ett företag som producerar kullager troligtvis inte att erbjudas
möjligheten att leda företaget i framtiden. Individens utsikter att klättra ökar avsevärt i
ett företag som specialiserat sig på personaladministrativt arbete. (Sharpe, 1997)

Frigöra resurser för andra syften

Alla organisationer har begränsat med tillgängliga resurser för att tillgodose alla
funktioner internt i företaget. Outsourcing tillåter en organisation att omfördela dess
resurser, oftast mänskliga, till aktiviteter som skapar värde för kunden. (The
Outsourcing Institute) För att lyckas med utveckling i kärnverksamheten måste därför
företag rikta resurserna mot aktiviteter som är mest värdeskapande för kunden och
utlokalisera de aktiviteter som inte kan utvecklas effektivt internt och därmed frigöra
resurser för strategiskt viktiga delar i kärnverksamheten och spjutspetsaktiviteterna.
(Axellson, 1998) och (Elmuti & Kathawala, 1998) Genom outsourcing kan företagen
dela på alla statliga-, ekonomiska-, marknads- och finansiella risker som uppkommer
vid företagande. Att hålla sig ajour med förändringar som uppkommer kan vara svårt
och påfrestande för företagets begränsade resurser. Genom att dela på riskerna med en
partner kan företagen på detta sätt frigöra resurser, bli mer flexibla och anpassa sig
lättare till en snabbt förändrande omgivning. (Elmuti & Kathawala, 1998)

Förbättra företagets fokus

Outsourcing tillåter företag fokusera på dess kärnverksamhet genom att överlåta andra
operativa funktioner till utomstående experter. Till följd av att företaget inte behöver
ägna uppmärksamhet på områden som inte tillhör dess expertis kan företaget fokusera
dess resurser på att möta kundernas behov. (The Outsourcing Institute) Till följd av den
ökade osäkerheten på marknaden och inom teknologi har många företag, för att öka sin
konkurrenssituation, valt att fokusera sig mot kärnverksamheten. Detta har ofta bidragit
till att företag övergett aktiviteter som bättre kan utföras av andra organisationer med
bättre expertis. Dagens datoriserade miljö förändrar den relativa kostnaden för att
producera själv respektive utlokalisera aktiviteten. (Deavers, 1997) Snabbare
teknologisk utveckling medför att företag måste fokusera på det de är duktiga på och
köpa in allt annat. Om detta inte sker riskerar företaget att halka efter i den tekniska
utvecklingen. (Axellson, 1998)



TEORI

17

En anledning till outsourcing är att det höjer företagets förmåga i strategiska frågor. Det
innebär att icke-strategiska aktiviteter kan utlokaliseras och att företaget därmed kan
fokusera på strategiska aspekter. (Lacity & Hirschheim, 1993) En av de svårare
utmaningar som en organisation möter är snabb tillväxt eller annan förändring som
snabb nedbantning. Outsourcing kan göra en stor skillnad genom att öppna möjligheter
till att nå de etablerade leverantörer och dess styrkor. Outsourcing kan förhindra att
uppmärksamheten från ledningen riktas bort från organisationens kärnkompetenser. Att
utlokalisera vissa funktioner förenklar styrningen av de funktioner som återstår.
(Sharpe, 1997)

Minska risken

Investeringar som företag gör är förknippat med stora risker. Marknad, konkurrens,
statliga regleringar, finansiell ställning och teknologi ändras väldigt snabbt. Att hålla sig
ajour med förändringar kräver oerhörda investeringar som är riskfyllda. Leverantören
gör investeringar som nyttjas av många kunder och inte enbart av en kund. Delade
investeringar sprider och minskar riskerna dramatiskt jämfört med om investeringen
gjorts av ett ensamt företag. (The Outsourcing Institute) Den mer påtagliga globala
konkurrensen medför även att det kan vara svårt att upprätthålla en rimlig
lönsamhetsnivå i samband med kriser av skilda slag. Genom att förlita sig på externa
resurser behöver företaget inte binda upp sig lika hårt som det annars skulle behövt
göra. (Axellson, 1998)

Figur 3.3 Analysmodell för bedömning av motiven och aktivitetstyperna

Ovanstående analysmodell kommer att nyttjas som verktyg för att besvara arbetets
syften. Först kommer de utlokaliserade tjänsterna att klassificeras efter aktivitetstyp.
Därefter analyseras motiven som sedan rangordnas. Resultaten kan därefter illustreras i
modellen.

Spjutspets Kärn Stöd Avskiljbar Periferi
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4 EMPIRI

I detta kapitel redogörs för de intervjuer som genomförts. Intervjuer har gjorts med två
personer på fritidsresor, en person på Enator samt en person på Citat Media
Produktion

4.1 FRITIDSRESOR

Fritidsresegruppen är ett reseförtag som är verksamt i Norden. Gruppen ägs av
Thomson Travel Group. De mer kända varumärken som ingår i Fritidsresegruppen är
Fritidsresor i Sverige och Finland, Star Tour i Danmark och Norge, Tema Resor i
samtliga nordiska länder, Sportresor i Sverige, Norge och Danmark samt Royal i
Sverige och Hasse resor i Finland. Atlas är ett vilande bolag utan någon operativ
verksamhet. De två stora varumärkena är Fritidsresor och Star Tour som står för cirka
80% av den samlade volymen.

Jan Lindmark är IT-chef på Fritidsresor, vilket innefattar ett övergripande ansvar för IT-
utvecklingen och driften av IT-system inom Fritidsresor. Lindmark har varit verksam i
ett år inom avdelningen på Fritidsresor. Lena McEvenue anställdes i januari 1998, som
chef för katalog- och broschyrproduktionsavdelningen som då bestod av ungefär 20
personer. McEvenues uppgift är att leda arbetet med produktionen av alla
produkter(kataloger, broschyrer och annonser). Tidigt fick McEvenue i uppdrag att hitta
en outsourcinglösning för själva produktionen, vilket berörde 10 personer.

4.1.1 KÄRNKOMPETENS OCH KÄRNVERKSAMHET

De resurser Fritidsresors förfogar över är av olika karaktär. Som fysisk resurs nämner
Lindmark att de äger hotell i betydande omfattning på exempelvis Kanarieöarna. Om
Lindmark räknar in Thomson Travel Group har de en betydande tillgång i form av ett
flygbolaget Britannia. Britannia är världens största charterflygföretag med en flotta på
45 helt nya Boeingplan, vilket är en bra grundförutsättning för Fritidsresor. Inom
Fritidsresor är det väldigt många som tidigare arbetat inom resenäringen, exempelvis
reseledare. De senaste två åren har dock Fritidsresor även tagit in extern personal främst
på chefsposter.

Enligt McEvenue är de personella resurserna viktigast för Fritidsresor, då personalen
ska kunna sätta ihop, presentera och sälja den produkt de har. McEvenue anser dock att
det inte finns en tillräckligt väl uttalad strategi för hur Fritidsresor ska behålla de
personella resurserna. De immateriella resurserna består till stor del av att varumärket är
väldigt starkt. Lindmark nämner att det ligger som nummer tre i mest efterfrågad
arbetsplats bland ungdomar. Den mest efterfrågade arbetsplatsen är TV4 och på andra
plats finns Ericsson. För att bibehålla och utveckla varumärket arbetar Fritidsresors
marknadsavdelning mycket med varumärkesstrategier samt strategisk reklam kring
varumärket för att försöka synas i olika sammanhang. Det viktiga enligt Lindmark är att
försöka knyta ihop positiva upplevelser med varumärket och att ha en hög kvalitet på
deras tjänster, att folk förknippar positiva upplevelser och hög kvalitet med Fritidsresor.
För att nå målet satsar Fritidsresor på ett kundsystem där de arbetar med ett så kallat
lojalitetsprogram och bonusprogram vilket gör att de får tillgång till mycket information
om varje enskild resenär och dennes preferenser. De resurser som nyttjas beror enligt
McEvenue på vilka uppgifter som ska utföras. Hon anser att resurserna insamlas mycket
oregelbundet och osystematiserat.
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De kunskaper Fritidsresor besitter anser Lindmark är hur företaget fungerar. Han menar
att de är en researrangör som dels gör i ordning ett utbud, dels kontrakterar de hotell.
Fritidsresors kompetens är kännedomen om och kontakterna med hotellägare runt om i
världen samt att kunna upphandla hotell till attraktiva resmål på ett effektivt sätt. De
upphandlar även flygplan från andra flygbolag trots att de har flygbolaget Britannia till
förfogande. Därefter marknadsför de och paketerar ihop resorna och säljer dem.
Fritidsresor kallar förfarandet ”holiday circle”, en så kallad metaprocess vilken är
väldefinierat inom organisationen. Det leder till att Fritidsresor har ett tydligt arbetssätt
med tydliga arbetssteg. Lindmark säger att det kan liknas en lång process som slutar
med att en katalog produceras, resorna marknadsförs och till sist försäljningen samt
genomförandet av resan. Arbetsmetoden är likartad för varje år. Lindmark tillägger även
att de givetvis har ett stort kunnande inom både resmål och flygbolag samt kunskapen
att sammanfoga dessa. För att minimera risken att kunskap lämnar Fritidsresor, då
individer lämnar företaget, har de infört jobbrotation och uppmuntrar anställda att söka
andra tjänster inom organisationen. Personalen på Fritidsresor arbetar även mycket i
projektform vilket leder till att de anställda får varierande uppgifter och kunskaper.

Även McEvenue anser att de individuella kunskaperna är väldigt viktiga, men har
uppfattningen av att det inte finns något uttalat koncept eller policy för hur den
individuella kunskapen ska bevaras i företaget när individer lämnar organisationen och
för med sig kunskapen. Enligt McEvenue är det en stor riskfaktor som finns inom
företaget. För att skapa konkurrensfördelar av befintliga resurser och kunskaper
använder sig Fritidsresor av personalens höga kunskapsnivå om produkten. Det är en
individuell kunskapsnivå som inte ingår i någon uttalad strategi, utan mer att varje
individ i sig besitter en hög kunskapsnivå.

En kärnkompetens som Fritidsresor besitter är enligt Lindmark förmågan att veta vilka
resor som är attraktiva och slår, det vill säga att sätta ihop rätt program. I och med att
det är ”volymbusiness” med små marginaler är det väldigt viktigt att inte misslyckas då
det blir väldigt kostsamt för företaget. Som Lindmark uttrycker det ”man kan bara inte
hitta på, nu åker vi till Kuala Lumpur och så kör vi skitbilligt och tror att det går. Då blir
det en kanondålig affär”. Det måste finnas både fingertoppkänsla och erfarenhet bakom
besluten, det vill säga en kompetens som tar flera år att arbeta upp. Då det handlar om
volym är det viktigt att personalen vet vilka veckor och destinationer som kommer att
sälja. En annan kärnkompetens de besitter enligt Lindmark är logistiskkompetens. Med
det menar han att optimera flyg och bäddar till den grad att det alltid är full beläggning,
annars finns risken att ”man tar på sig för stor kostym”. Den tredje kompetensen är IT
och hanterandet av bokningssystemet för att kunna ha det ”up and running” samt
förmågan att utveckla det efter marknadens behov. Det finns inga färdiga IT-
bokningssystem, alla är skräddarsydda och lite speciella. Sedan tror Lindmark att
ekonomi är väldigt viktigt. Med det menar han att veta vilka resmål som är lönsamma
och vilka som är mindre lönsamma, det vill säga ett ekonomiskt styrsystem. McEvenue
säger att det viktigaste inom kompetenser för Fritidsresor är den operationella processen
som handlar om att få den operationella vardagen att fungera väl.

Fritidsresors konkurrensfördelar är att de har ett starkt varumärke, lång och bred
kompetens som spänner över hela området, bästa flygbolaget och en uthållighet att
kunna satsa. Med satsa menar Lindmark, att jämfört med andra konkurrenter har
Fritidsresor Thomson som ägare, vilka besitter stort kapital. McEvenue anser att
Fritidsresors konkurrensfördelar är företagets breda och djupa kunskaper om företagets
produkt som är resor och resmål. Fritidsresor har en otrolig kunskapsnivå vad gäller de
olika resmålen och vad som krävs för att skapa en resa och sätta ihop en produkt.
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Lindmark anser att Fritidsresors kärnkompetens baseras på de färdigheter och kunskaper
som återfinns bland personalen och arbetsmetoderna (holiday circle) i organisationen
inom området resor. Det anser även McEnenue som poängterar att kompetensen
framförallt besitts av de olika individerna i organisationen. Trots att det varit relativt
stabilt på marknaden under en längre tid anser Lindmark att företaget måste förändras
på olika sätt och att kärnkompetensen måste vara flexibel och anpassningsbar till
förändringar. Är de inte det kan de vara ”stendöda inom två år”, som Lindmark
uttrycker det. Flexibiliteten och långsiktigheten måste därför hanteras. Det gäller
exempelvis resmål i andra länder, olika destinationer och olika typer av resor. Att
Fritidsresor får in många nya människor i organisationen ser McEvenue både som en
risk och möjlighet. Långsiktigheten beror på hur väl organisationen tar hand om
personalen, i vilken mån företaget får behålla rätt personer och organisationens
anpassningsbarhet till förändringar.

Såväl Lindmark som McEvenue anser att Fritidsresor måste fokusera på
kärnverksamheten för att bli bäst. Enligt McEvenue har Fritidsresor en sak de ska vara
specialister på och det är resor, det vill säga att sätta ihop den produkt som de vill sälja
till kund. Resten kan de inte vara specialister på. Lindmark tillägger att Fritidsresor ska
vara bra på ett par saker som sedan ska kombineras för att bli bäst. Han tror inte att
kärnkompetensen kring resor är unik då det förekommer en stark konkurrent
Scandinavien Leisure Group (SLG). McEvenue påpekar att Fritidsresor vill vara
dominerande på området kring kunskaper om resor. Fritidsresor och SLG dominerar
idag marknaden i Skandinavien. Lindmark tror även att Fritidsresors kärnkompetens
skapar ett tydligt mervärde hos kund. Kärnkompetensen förankras i organisationen dels
genom att Fritidsresor tillämpar jobbrotation och dels genom att organisationen är
funktionellt organiserad. Organiseringen bidrar till en förankring genom att
beslutsfattare tittar på respektive avdelning och vilken kompetens som krävs för den
specifika avdelningen. Att de inte är geografiskt organiserade bidrar även det enligt
Lindmark till att förankra kärnkompetens i respektive funktion. till sist anser McEvenue
det mycket viktigt att kärnkompetensen riktas till servandet av Fritidsresors kunder.

4.1.2 MOTIV SAMT VILKA IT-AKTIVITETER SOM UTLOKALISERATS

IT-avdelningen på Fritidsresor lägger idag ut stordatordriften externt. I det innefattas
även underhållet av stordator. Driften har legat ute externt sedan två veckor tillbaka
(den 6 december 1998). Innan lösningen med Enator färdigställdes undersöktes flera
andra alternativ. Diskussioner fördes dels kring ett internt alternativ och dels kring ett
flertal externa leverantörer. De undersökte däremot inte möjligheten med två
leverantörer utan som Lindmark uttrycker sig ”ha en hovleverantör och därmed en att
strypa ifall att det går snett”. Uträkningar som gjordes grundades på fem år och
jämfördes med det egna alternativet att själv utöka verksamheten. Dessutom gjordes en
jämförelse med de gamla kostnaderna i den gamla och lite sämre lösningen. Fritidsresor
framställde direkta krav för hur lösningen skulle se ut som därefter förhandlades igenom
med alla potentiella leverantörer. Den leverantör som kontrakterades var den leverantör
som var billigast, i detta fall Enator. Till skillnad från övriga potentiella leverantörer
ansågs Enator även starka på resesidan då de har väldigt många reseföretag som kunder
och en hög branschkompetens. Enligt Lindmark har de inte undersökt möjligheten att
utlokalisera andra funktioner inom IT-sidan. Han känner till att vissa konkurrenter lagt
ut verksamhet men att det vid beslut om outsourcing inte gjordes några direkta
jämförelser med konkurrenter och deras eventuella outsourcing. Avdelningen har
tidigare inte lagt ut funktioner externt men har i dagsläget valt att göra det av flera skäl.
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Ett av motiven var att bli bäst inom området då de tidigare inte var tillräckligt starka i
utförandet uppgifterna. Anledningen till att funktionen valdes att läggas ut externt
ingick i en strategi, vilken innebar att gå ifrån drift mot att istället arbeta med utveckling
samtidigt som företaget tidigare var väldigt beroende av nyckelpersoner, vilket gjorde
att de kände en viss otrygghet. Då deras kärnverksamhet inte är att bedriva stordatordrift
utan att producera ett paketerat utbud av charterresor ansågs det naturligt att utlokalisera
verksamheten. Det var även väldigt viktigt att systemet fungerade driftmässigt, vilket
tekniskt kan utföras av vem som helst som besitter kompetensen oberoende av bransch
och företag. Dessutom kunde tjänsterna tillhandahållas något billigare, men inte mycket
billigare, externt. Då Enator har mycket bredare kompetens, kontinuitet och mer
personal blev hanterandet av dess tjänster mycket säkrare. Som Lindmark uttrycker det
”Enator har personal redo 24 timmar om dyngnet och betydligt bättre öppettider”. Det
ledde dels till att risken minskade och dels till en högre servicenivå till ett lägre pris.
Ytterliggare en anledning var att Fritidsresor ville bli oberoendet av nyckelpersoner,
vilket sågs som en riskfaktor, då arbetet står och faller med individerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att motiven till stor del kretsade kring följande frågor: att
få tillgång till en högre kompetens, att frigöra resurser för andra syften, minska risken,
förbättra företagets fokus samt att få tillgång till resurser som inte finns internt. Motiven
var inte att förbättra likviditeten då outsourcing i detta fall inte bidrar till det i någon stor
utsträckning. Trots att de operativa kostnaderna minskat marginellt var motivet inte att
minska kostnaderna. Lindmark säger att huvudmotivet till outsourcing var att minska
risken. Det näst följande motivet i rangordningen var att förbättra företagets fokus, mer
mot kärnverksamhet. Trea i rangordningen kommer de övriga motiven som väger lika
tungt (tillgång till högre kompetens, frigöra resurser för andra syften och tillgång till
resurser som inte finns tillgängligt internt).

Tjänsten Enator tillhandahåller är enligt Lindmark väldigt viktig för att Fritidsresors
kärnverksamhet ska fungera. Fritidsresor kan varken sälja en enda resa eller boka en
enda resa i Norden om systemet inte fungerar. Lindmark säger ”det är ungefär som ett
banksystem, om systemet är nere kan man inte bedriva bankverksamhet. Samma sak
gäller för Fritidsresor med deras bokningssystem. Det är en väldigt kritisk process som
måste fungera”. Lindmark anser att Enators kärnverksamhet och kärnkompetens är att
hantera dator-, stordatordrift och nätverksdrift. Samarbetet med Enator ses långsiktigt då
det löper på fem år enligt kontraktet. Han tror även att Jan-Erik Tidblom på Enator
känner till Fritidsresors motiv till outsourcing och även att Enators rangordning av
Fritidsresors motiv till stor del överensstämmer med Fritidsresors rangordning.

4.1.3 MOTIV SAMT VILKA REKLAM-AKTIVITETER SOM UTLOKALISERATS

Idag lägger Fritidsresor ut originalproduktion externt till leverantör, det vill säga
utförandet av originaldokument som används till tryck eller WEB-design. Funktionen
har utlokaliserats sedan 2 veckor tillbaka (början på december 1998). Utflyttningen
påbörjades i mitten av oktober 1998. Enligt McEvenue har det tidigare inte lagts ut
någon aktivitet externt på avdelningen. Hon vet att det gjorts på andra avdelningar men
inte vad det rör sig om i detalj då hon inte var engagerad i frågorna. Hon kan därför inte
heller svara på varför Fritidsresor inte lägger ut aktiviteterna än idag.
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Det finns flera viktiga motiv bakom outsourcingbeslutet. Ett av motiven till varför
outsourcing valts av funktionen var att företaget ville få tillgång till högre kompetens i
ett långsiktigt perspektiv. Innan verksamheten lades ut hade Fritidsresor enligt
McEvenue en relativt hög kompetens. Problematiken är dock inte kortsiktig utan snarare
långsiktig då det i en IT intensiv miljö blir svårt för Fritidsresor att upprätthålla den
kompetensen. Ett annat syfte var att organisationen ska koncentrera sig på sin
kärnverksamhet. Som McEvenue säger; ”Vi är inte ett grafiskt produktionsbolag, vi är
ett resebolag.” Ytterliggare en faktor som låg bakom beslutet var att frigöra resurser. Att
inte binda upp sig vid relativt fasta kostnader så som personalkostnader. Det viktigaste
motivet enligt McEvenue var att koncentrera sig på kärnverksamheten, att fokusera sig
på sin reseverksamhet. Det var motivet som drev frågan från botten. Tillgång till högre
kompetens var det näst viktigaste motivet. Det sista motivet i rangordningen var att
frigöra resurser. Motivet till outsourcing var inte av kortsiktiga kostnadsskäl.
Långsiktigt är dock kostnader ett motiv till outsourcing av två skäl. För det första blir ett
produktionsbolag som enbart ägnar sig åt produktion mer effektiva än vad Fritidsresor
någonsin kan bli då de koncentrerar sig på att blir mer effektiva i produktion. För det
andra tvingar outsourcing fram en förbättring internt i organisationen vad gäller de
avdelningar som ger dem underlagen. Genom att de jobbar med en extern
samarbetspartner kan de inte ”hålla på och tjabbla som man gör när man har en intern
avdelning”.

Den personal som berörts av att funktionen lagts ut externt har alla följt med till det nya
företaget, Citat Media Produktion. Personalen erbjöds att följa med vilket de gjorde. Att
personalen gick över till Citat Media leder till att de som individer ges möjligheten att
höja sin kompetens. Det leder dessutom till att de får möjligheten att klättra i en
”karriärstege” som inte fanns för dem hos Fritidsresor, då de var specialister inom
specifika områden. Den bristande möjligheten illustrerar att de inte ingick i Fritidsresors
kärnverksamhet. De arbetade med uppgifter som inte var användbara någon annanstans
i företaget, ”de satt som en liten satellit utanför företaget”. McEvenue menar att det då
är bättre att de befinner sig utanför företaget.

Innan företaget fastställde beslut om att utlokalisera aktiviteten på extern leverantör,
undersöktes flera möjliga samarbetspartners. De undersökte inte andra möjligheter som
kunde uppfylla samma funktion, syfte och inte heller möjligheten att utlokalisera
aktiviteten på flera leverantörer. Citat Media Produktion valdes som samarbetspartner
då Fritidsresor anser att de ligger längst fram vad gäller produktion av den här typen.
Företaget är väldigt intresserade av utvecklingen på det området. McEnenue säger ”Det
finns många som vill vara med och spela på det här området men de andra ligger efter”.
McEvenue anser att Citat Media Produktion är ledande inom marknaden och besitter
spjutspetskompetens vilket var en avgörande faktor vad gäller val av leverantör.
McEvenue anser dock att kontrollmöjligheterna har försämrats en aningen då de inte
längre har personalen hos sig och kan kontrollera vad de jobbar med. För att
kompensera bristerna ses Citat Media Produktion som en samarbetspartner snarare än
som leverantör och företagen jobbar väldigt intimt tillsammans för att utveckla en bra
relation. I det första skedet av samarbetet jobbar företagen väldigt intensivt med att
utveckla samarbetsformerna. McEvenue säger ”Vi har inte bara köpt ett koncept och sen
lämnar över till Citat Media Produktion, utan att vi jobbar gemensamt med att arbeta
fram samarbetsformerna”. Hon ser första fasen som ett arbete de kommer att jobba med
under ganska lång tid under det första året.
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Den funktion som lagts ut externt till Citat Media Produktion är inte en aktivitet som
berör huvudprocesserna, utan kan läggas ut utan att det påverkar organisationen.
Aktiviteten ses som ett verktyg de använder för att kommunicera sin produkt.
Anledningen till att funktionen valdes att läggas ut var att den var en periferiaktivitet
som enkelt kunde läggas ut utan att påverka organisationen i stort. Innan beslutet togs
gjordes beräkningar som innefattat koordinationskostnader och produktionskostnader av
olika slag. De aktiviteter de tittat på, om de var aktuella för outsourcing, var alla
periferiaktiviteter enligt hennes kännedom.

Innan beslutet om outsourcing har Fritidsresor inte jobbat med benchmarking gentemot
konkurrenterna. McEvenue känner därför inte till huruvida de stora konkurrenterna lagt
ut liknande verksamhet externt. Hon tror dock inte att de lägger ut liknande
verksamheter utan att de handhar aktiviteterna själva internt. Angående motiven bakom
beslutet om att utlokalisera verksamhet tror hon att Citat Media Produktion känner till
Fritidsresors bakomliggande motiv.

4.2 JAN-ERIK TIDBLOM PÅ ENATOR

Enatorkoncernen består av cirka 5000 medarbetare och sträcker sig över alla områden
inom, näringsliv, försvar och offentlig verksamhet. De verkar på alla områden inom IT.
Jan-Erik Tidblom arbetar i en enhet som sitter direkt under Enators koncernledning och
arbetar med stora affärer som sträcker sig över flera affärsområden inom Enator.
Anledningen till att enheten existerar är att Enator består av en mängd olika bolag med
olika specialinriktningar. När Enator gör affärer med stora företag tillhandahålls ett
totalåtagande för de företag som kräver ett större helhetsgrepp inom IT partnerskap,
vilket underlättas med en enhet som kan titta rakt över alla affärsområdena. Fritidsresor
ligger inom ramen för stora företag och ligger därför under avdelningen.

Enators affärsidé är att vara ledande på IT-lösningar i Norden. Spännvidden är ganska
bred och innefattar alla typer av IT-lösningar oavsett bransch. Enligt Tidblom är Enators
kärnverksamhet att hjälpa företag bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av IT. Genom
att befinna sig inne i företags verksamhet, i exempelvis IT-råd eller liknande, kan
Enator hjälpa företag med det IT-stöd som krävs för att kunderna ska bli mer
konkurrenskraftiga. IT-stödet bidrar till att företagens kärnverksamhet blir mer effektiva
genom att det förbättrar funktionaliteten ute på företagen. För att förbli
konkurrenskraftiga utbildas personalen fortlöpande över tiden. Personal skickas på olika
kurser framförallt inom de nya kompetensområdena, Internet, Intranet, WEB-lösningar
och den typen av ny teknologi som växer fram. Kompetensen kretsar till stor del kring
personalens individuella kunskaper, då väldigt stor del av verksamheten bygger på
konsultverksamhet, där medarbetarna till stor del sitter ute hos Enators kunder och
deltar eller leder olika typer av projekt.

De tjänster Enator tillhandahåller Fritidsresor med är mest drift och supporttjänster som
Fritidsresor beslutat om att utlokalisera externt. Anledningen är att Fritidsresor ska bli
mer konkurrenskraftiga genom att lägga mer tyngd på sin kärnverksamhet. Dessutom
förs idag diskussioner om konsultdelen samt utbildning av projektledare hos
Fritidsresor. Med konsultdelen menas att Enator går in i vissa typer av projekt som
exempel bokningssystem och hur systemen ska utvecklas och ändras på grund av att
Sverige är med i EU eller att det tillkommer en ny valutahantering. Då kan Enator gå in
och delta med spjutspetskompetens i de typerna av projekt. Tjänsterna Enator levererar
till Fritidsresor är relativt nytt och ligger enligt Tidblom i linje med Enators
kärnverksamhet.
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Ur Fritidsrsesors synvinkel tror Tidblom att tjänsten som Enator levererar till
Fritidsresor kan klassificeras som stödaktiviteter. Tidblom anser att aktiviteterna är
direkt knutna till kärnverksamheten i och med att Fritidsresor inte heller kan boka resor
utan aktiviteten. Tidblom säger även att det finns företag som lägger ut verksamhet av
kärnverksamhetskarraktär.

Motivet till varför Fritidsresor valt Enator som leverantör av ovanstående tjänster, som
Tidblom uppfattar det, är att Fritidsresor vill förse sig med ett bättre IT-stöd som inte är
lika personalkänsligt som idag. Han tror dessutom att Fritidsresor framför allt vill utöka
öppethållanden för sina resebyråer vilket företaget har svårt att åstadkomma utan en
rejäl personalökning. Katastrofhantering var ytterliggare en faktor som låg bakom beslut
om outsourcing. Med det menar Tidblom att om det inträffar något i systemen var
Fritidsresor väldigt riskexponerade. Riskexponeringen har till följd av att Fritidsresor
lagt ut tjänsterna externt till Enator minskat avsevärt. Då Tidblom utgår utifrån den
teoretiska referensram för motiv till outsourcing tror han att de strategiska motiven var
ökad flexibilitet och funktionalitet, minska risken för Fritidsresor samt tillgång till högre
kompetens inom IT-området. Han tror att det var ledande motiv vid beslut om
outsourcing. I frågan om taktiska motiv som ligger bakom beslutet tror Tidblom att
skälen dels var att resurserna inte fanns tillgängliga internt, då Fritidsresor inte själva
har tillräckligt med resurser för att kunna hantera detta arbete effektivt, dels att minska
de operativa kostnaderna i det långa loppet. Det viktigaste motivet tror Tidblom var att
Fritidsresor ville minska risken. Därefter följer motiven förbättrad funktionalitet och
ökad flexibilitet, tillgång till högre kompetens, resurser som inte finns tillgängliga intern
och som sista motiv i rangordningen att sänka den operativa kostanden.

Avtalet mellan företagen är på fem år och är enligt Tidblom ett långsiktigt samarbete.
För att relationen mellan företagen ska upprätthållas och vara så effektivt som möjligt
tillsätts en ”key account manager”, en person som är fokuserad mot Fritidsresor och har
som huvudansvar att se till att vidareutveckla och se till att säkra leveransen. Tidblom
menar att Enator har en väldigt hög kundfokus mot den här typen av kunder. Tidblom
tillägger även att då verksamheten tillhör Enators kärnverksamhet och att Enator
utbildar personalen utifrån att det är en kärnverksamhet vilket innebär att de kan hänga
med i den våldsamma teknikutveckling inom området. Resurserna för att utbilda
personal har inte Fritidsresor och inte heller samma behov av att göra det. Det leder till
att fokuseringen mot framtida teknik inte kan hanteras internt av Fritidsresor. I motsats
till Fritidsresor besitter Enator stordriftsfördelar inom IT-området. Tidblom anser att
Enator är marknadsledande i Sverige och det företag som besitter det bredaste utbudet.
För att förbli marknadsledande arbetar Enator med att bibehålla det försprånget de har
inom vissa områden, framförallt inom publika sidan.

Den personal som tidigare arbetade med uppgifterna på Fritidsresor har övergått till
Enator efter det att samarbetet påbörjats. Tidblom anser att det var positivt för Enator
och säger ”det är alltid positivt att ta över viss kompetens från ett företag för att
kontinuiteten ska bibehållas och den djupa kunskapen om det företag som man ska
jobba med kommer med över till Enator”. Han tycker även att det är positivt ur
personalens synvinkel, särskilt om personalen är inriktad på att göra karriär inom IT-
verksamhet. Det är alltid bättre för personalen att arbeta i ett företag som har IT som
kärnverksamhet. Tidblom tror att de valdes som leverantör för att de har som
huvudmotto att jobba brett men med småskaliga team mot deras kunder, vilket medför
att de kommer väldigt nära sina kunder och dess verksamhet.
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4.3 ANDERS BLADH PÅ CITAT MEDIA PRODUKTION

Citat Media Produktion AB ingår i Citatkoncernen, en grupp bestående av olika
mediaproduktionsbolag, film-, interaktiva- och rena produktionsbolag. Citat Media
Produktion är ett produktionsbolag och arbetar med grafisk produktion. De är
lokaliserade i Göteborg men finns även representerade i Stockholm. Citatkoncernen
omsätter ungefär 200 miljoner kronor och Citat Media Produktion är det största bolaget
inom gruppen med en omsättning på ungefär 100 miljoner kronor. Bolaget har ungefär
100 anställda i Göteborg och 15 anställda i Stockholm. Det är Citat Media Produktion
som slutit avtal med Fritidsresor. Koncernen ägs av Bure i toppen, där de bland annat
ingår tillsammans med Guide, Salcom och Dimension. Citat Media Produktion lever
dock som en egen koncern och har därför inga hembud eller påtvingade äktenskap, utan
allt sker på marknadsmässiga villkor.

Anders Bladh arbetar som ansvarig för storkund inom Citat Media Produktion. Storkund
står för kunder där de jobbar tillsammans med reklambyråer, där Citat Media
Produktion är produktionsbolaget. De har mycket direktkontakt med kunden och
utvecklar kundens mediaproduktion tillsammans med kunden och byrån. Avdelningen
arbetar enbart med stora företag så som KappAhl, Stena Line, Fritidsresor och KF och
den typen av storlek av företag. Inom avdelningen är de ungefär 45 – 50 anställda, varav
15 anställda finns i Stockholm. Bladh har varit verksam och ansvarig för avdelningen
sedan mars 1998.

Citat Media Produktions affärside är: ”Att effektivisera och kreativt producera
marknadskommunikation för tryckta och interaktiva media åt stora företag och
reklambyråer”. Kärnkompetensen enligt Bladh är att de är väldigt duktiga på att
samordna och effektivisera produktion av grafisk och interaktiva media. För att behålla
kärnkompetensen och förbli konkurrenskraftiga rekryterar de rätt människor och
utbildar personalen. Det enda kapital de har är människorna. ”Mac-datorer och rippar
kan vem som helst som har pengar köpa. Det är människorna som gör företaget”. Det
Citat Media Produktion gjorde för ett antal år sedan var att producera film. Idag är deras
bestämda uppfattning att de måste befinna sig mycket längre upp i värdekedjan för att
vara intressanta då exempelvis rippningsarbetet kommer att försvinna till tryckerierna
som gör det själva utifrån de digitala sidor Citat Media Produktion levererar.

Citat Media Produktion levererar utvecklingsprojekt till Fritidsresor i form av databaser,
det är en ren konsulttjänst att plocka fram hur framtidens mediaproduktion, kataloger
och hur produktion mot Internet kommer att utformas. Därefter levererar de även den
rent fysiska produktionen av all tryckt media som Fritidsresor använder sig av, som
exempelvis annonser, kataloger och broschyrer. Citat Media Produktion gör alla original
och producerar allt. Med original menas att producera sidorna för en katalog,
sammanföra text, layout och bild sedan färdigställa den för tryckning digitalt eller
analogt beroende vilket tryckeri det rör sig om. Citat Media Produktion trycker inte men
samordnar trycket och förmedlar trycket om kunden vill. Avtalet med Fritidsresor slöts i
våras och är i fullt igång sedan oktober i år (1998). De arbetar även med att skapa
underlag för framtidens katalogproduktion tillsammans med Fritidsresor i ett databas
projekt som ska vara klart i januari. Projektet tillsammans med den utlagda tjänsten går
parallellt. Den levererade tjänsten ligger väl i linje med Citat Media Produktions
kärnverksamhet, det vill säga att ligga väldigt långt upp i värdekedjan.
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Bladh tror att den typ av aktivitet de tillhandahåller Fritidsresor är periferiaktivitet vilket
också är gällande andra kunder som erhåller tjänsten. Bladh tror inte att kunderna själva
vill arbeta med aktiviteterna då de inte är experter inom området. För att Fritidsresor ska
kunna sälja resor måste de ha en katalog, men det innebär inte att de kan göra katalogen
själv. De vet vad som ska vara i den, men vet inte hur de ska producera den mest
effektivt.

Huvudmotivet till att Fritidsresor valde att utlokalisera verksamhet var enligt Bladhs
kunskap att öka flexibiliteten tillföljd av att det sker förändring i hur företag når sin
målgrupp med tanke på Internet och att marknadsföringsmixen ändras ganska snabbt.
Mycket som diskuterades mellan företagen var att erhålla en mer effektiv produktion,
alltså att få en bättre kontroll på produktionen internt och därmed kunna koncentrera sig
på att producera underlaget för katalogen, inte att producera katalogen. Det är att frigöra
resurser för andra ändamål. Bladh tror dels att funktionen var svår att leda internt av
Fritidsresor, dels förfogade de inte över de resurser som krävdes internt. Citat Media
Produkt kan även minska Fritidsresors kostnader på grund av att de är mer effektiva.
Det förklarar Bladh med att de har rätt människor och kan samordna produktionen på ett
annat sätt, vilket leder till minskat kapitalbehov. Han tror dock inte att det var ett av
huvudsyftena, men det kan ses som en bonus. Bladh tillägger också att Fritidsresor även
får tillgång till den senaste tekniken och möjligheten att kunna parallellpublicera, vilket
var ett av huvudmålen.

De orsaker som gör att Citat Media Produktion utför tjänsten bättre än om Fritidsresor
gjort det internt är att Citat Media Produktion ligger kunskaps- och teknikmässigt
mycket längre fram och samordningstekniken där emellan. En annan orsak är att de har
en jämnare beläggning, vilket gör att Citat Media Produktion kan utnyttja resurserna på
ett annat sätt än vad Fritidsresor kan göra. Bladh anser att Citat Media Produktion är ett
av de marknadsledande företagen inom deras nisch. Strategin för att behålla sin position
som marknadsledande är genom att besitta spetskompetenser och framförallt att
utveckla affärsiden, konceptet att väldigt stringent gå på databaser och den möjligheten
de har mot parallellproducering. Bladh säger även ”att sitta och göra original och rippa
film det är ointressant idag ”. Avtalet mellan Citat Media Produktion och Fritidsresor
ses som ett långsiktigt samarbete. Samarbetet är till att börja med på tre år. För att
relationen mellan företagen ska upprätthållas och vara så effektiv som möjligt har de
avstämningsmöten, där de träffar olika grupper i företaget för att diskutera
produktionsteknik, flöden men framförallt roller och ansvar vilket de har löpande. De
har även en rent praktisk avstämning som exempelvis tar upp hur produktionen går.

Att personalen erbjöds följa med till Citat Media Produktion ses positivt av Bladh, då
företaget får en grundkompetens som efterhand får bedömas. Det är ett smidigt tillfälle
för Citat Media Produktion att ta över människor som kan Fritidsresors produktion och
sättet de arbetar på gentemot sina tidigare beställare internt på Fritidsresor samt att
personalen kan utvecklas av Citat Media Produktion.

Orsaker till varför företag lägger ut liknande typer av verksamheter är, enligt Bladh, att
de dels saknar den erfarenhet som krävs dels att leverantören besitter en högre
kompetens och har mer resurser till förfogande. Leverantören har en bättre möjlighet att
utföra tjänsterna. Leverantören arbetar dessutom troligtvis aktivt med att fortlöpande
utveckla kompetensen och tekniken i kärnverksamheten.
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER

I detta kapitel redogörs för den analys och slutsats som genomförts. Analysen görs med
jämförelse mot den teoretiska referensram som genomgåtts i kapitel 3. Utifrån analysen
dras sedan slutsatser.

5.1 ANALYS OCH SLUTSATS OM UTLAGDA TYPAKTIVITETER

Enligt Axelsson (1998) (se figur 3.1) består ett företags kompetens av resurser och
kunskaper. Dessa skapar ett företags förmåga att lösa sina aktiviteter/uppgifter.
Mintzberg & Quinn (1991) anser att företag ska koncentrera sitt arbete mot de
kompetenser som är mest utslagsgivande för företagets fortlevnad, kärnkompetens, och
ge i uppdrag till andra att utföra övriga arbeten där kompetensen brister. Resurser består
enligt Axelsson (1998) av fysiska/materiella-, personella- och immateriella resurser.
Kunskaper delas enligt Axelsson (1998) upp i kunskaper av teknisk natur, forskning och
utvecklingsmässiga, kunskaper om metoder och arbetssätt, företagets metoder och
kunskaper för lärande samt individuella kunskaper. Quinn & Hilmer (1994) stödjer
resonemanget och menar att det är viktigt att intergrera kunskaper genom normer och
värderingar. Ett företags kompetens är att ha relevant förmåga i förhållande till uppgift
och hantera skilda typer av processer. (Axelsson, 1998) Processerna delas in i
operationella, strategiska och organisatoriska, samt utvecklingsrelaterade processer.
Quinn & Hilmer (1994) tar upp sju punkter som sammanfogar ovanstående resonemang
och drog slutsatsen att lyckade fall av outsourcing karaktäriseras av beskrivna punkter.

Som resurs nämner Lindmark de fysiska som består av de hotell Fritidsresor äger.
Dessutom har Fritidsresor tillgång till flygbolaget Britannia som tillsammans med
Fritidsresor ingår i Thomson Gruppen. Lindmark och McEvenue anser att de personella
resurserna är viktiga för Fritidsresor, då det är de individerna i organisationen som
skapar resorna och därmed värde för kunden. En stark immateriell resurs för Fritidsresor
är varumärket. För bibehålla och ytterligare stärka varumärket arbetar Fritidsresor med
olika varumärkesstrategier. Både Lindmark och McEvenue urskiljer de viktigaste
kunskaperna inom Fritidsresor som de individuella kunskaperna och kunskapen om hur
arbetet ska fungera effektivt. ”Holiday circle” visar att Fritidsresor har tydliga rutiner
och metoder för hur arbetet kring reseverksamheten ska fortlöpa på ett effektivt sätt.
Metoden är likartad för varje år. De individuella kunskaperna är väldigt viktiga hos
Fritidsresor. En stor del av personalen har kunskap om resebranschen då stor del av
personalen arbetat som reseledare. För att inte mista kunskapen, då individen lämnar
organisationen, uppmuntras jobbrotation inom Fritidsresor. Fritidsresors kärnkompetens
är, enligt Lindmark, förmågan att veta vilka resor som är attraktiva och hur
reseprogramen ska fogas samman till en produkt. Det är särskilt viktigt då det är en
bransch med små marginaler. Kompetensen bakom besluten återfinns i personalens
fingertoppskänsla och erfarenhet. McEvenue säger att den viktigaste kompetensen inom
Fritidsresor är att det vardagliga arbetet fungerar utan avbrott.

De slutsatser som kan dras är att Lindmark och McEvenue är medvetna om de resurser,
kunskaper och kompetenser som Fritidsresor besitter. De är även medvetna om den
betydelse de har för kärnverksamheten. Utifrån analysen urskiljer vi en strategi för hur
Fritidsresor nyttjar sina resurser och kunskaper. Strategin medför att Fritidsresor
kärnverksamheten är att skapa resepaket och kärnkompetensen är att den operativa
verksamheten är funktionell, mycket till följd av personalen hos Fritidsresor. Strategin
tillsammans med kärnverksamheten och kärnkompetensen leder till starkare fokus mot
kund, vilket skapar mervärde för Fritidsresors kunder.
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Genom att kategorisera aktiviteter kan organisationer förbättra valet och bedömandet av
vilka aktiviteter som kan vara aktuella att utlokalisera till extern leverantör.
Aktiviteternas kan enligt Axelsson (1998): klassificeras som spjutspetsaktiviter,
kärnaktiviter, stödaktiviteter, avskiljbara aktiviteter eller periferiaktiviteter. Om
aktivteter klassificeras som spjutspetsaktiviteter och kärnaktiviteter är det mer troligt att
funktioner förblir en intern angelägenhet, då de är av strategisk vikt, medan aktiviteter
som ligger nära periferin kan tänkas vara mer lämpliga att skötas av en extern partner.
(Axelsson, 1998) Nedan analyseras endast de typaktiviteter som framkommit under
intervjuerna.

Stödaktiviteter måste ingå som stöd i verksamheten för att kärnverksamheten ska
fungera. De är direkt knutna till kärnaktiviteterna. (Axelsson, 1998) Stordatordriften och
supporttjänsten Enator tillhandahåller är enligt Lindmark väldigt viktig för att
Fritidsresors kärnverksamhet ska fungera. Om systemet inte fungerar kan Fritidsresor
varken sälja eller boka en enda resa i Norden. Det är en väldigt kritisk process som
måste fungera menar Lindmark. Även Tidblom på Enator anser att tjänsten som
levereras till Fritidsresor är direkt knutna till kärnverksamheten då Fritidsresor inte kan
boka resor om systemet havererar. Till följd av den starka kopplingen till
kärnverksamheten klassificerar Tidblom den levererade tjänsten som stödaktivitet ur
Fritidsresors perspektiv.

Slutsatsen vi drar är att såväl Lindmark som Tidblom klassificerar aktiviteten som en
stödaktivitet, vilket överensstämmer med vår uppfattning, då aktiviteten är direkt knuten
till kärnverksamheten och viktig för att den operationella vardagen ska fungera.

Aktiviteter som ingår i huvudprocessen men enkelt kan avskiljas från verksamheten då
de inte är relaterade till kärnkompetensen klassificerar Axelsson (1998) som avskiljbara.
Axelsson (1998) menar att de kan vara en komponent som är en del i en större helhet.
Periferiaktiviteter berör inte de aktuella huvudprocesserna. Utan att påverka
organisationen kan periferiaktiviteter utlokaliseras då de inte påverkar organisationen.
Axelsson (1998) Den tjänst Citat Media Produktion levererar berör enligt McEvenue
inte huvudprocessen, utan kan läggas ut utan att det påverkar organisationen.
Aktiviteten ses som ett verktyg Fritidsresor använder för att kommunicera sin produkt.
Anledningen till att funktionen valdes att läggas ut var att den enkelt kunde läggas ut
utan att påverka organisationen i stort. Bladh tror att tjänsten Citat Media Produktion
tillhandahåller Fritidsresor är periferiaktivitet. För att Fritidsresor ska kunna sälja resor
måste de ha en katalog, men det innebär inte enligt Bladh att Fritidsresor kan göra
katalogen själva. De vet vad som ska vara i den, men vet inte hur de ska producera den
mest effektivt.

Slutsatsen av resonemanget är att både McEvenue och Bladh anser att den
utlokaliserade tjänsten klassificeras som periferiaktivitet eftersom de inte anser att den
ingår i huvudprocessen. Vi anser dock att aktiviteten bör klassificeras som avskiljbar.
Bakgrunden är att Fritidsresor använder katalogen och andra media som ett verktyg för
att kommunicera sin produkt. Vi menar att aktiviteten ingår i huvudprocessen men kan
avskiljas då den inte är relaterad till kärnkompetensen.
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5.2 ANALYS OCH SLUTSATS OM MOTIV TILL OUTSOURCING

Under rubriken taktiska motiv ingår följande; förbättrad likviditet, att en funktion är
svår att leda eller okontrollerbar, göra kapital tillgängligt, minska den operativa
kostnaden och tillgång till resurser som inte finns tillgängligt internt. Under rubriken
strategiska motiv ingår följande; öka fördelarna till följd av omstrukturering, tillgång till
högre kompetens, frigöra resurser för andra syften, förbättra företagets fokus och
minska risken. Nedan analyseras endast de motiv som framkommit under intervjuerna.

5.2.1 TAKTISKA MOTIV

Förbättrad likviditet

Att förbättra likviditeten i ett företag är enligt The Outsourcing Institute, Elmuti &
Kathawala (1998) och Lacity & Hirschheim (1993) ett motiv till varför företag väljer
outsourcing. De anser att outsourcing ofta leder till att tillgångar säljs till leverantören.
Lacity & Hirschheim (1993) tillägger att företag som väljer outsourcing med motivet
förbättrad likviditet som bakgrund ofta är i någon form av ekonomisk trångmål. Enligt
Lindmark var strävan efter att förbättra likviditeten inte ett motiv bakom
outsourcingbeslutet av stordatordriften då det inte skulle bidra till en förbättring av
likviditeten i någon större utsträckning.

Vi drar slutsatsen att likviditetsförbättring inte var ett motiv som låg bakom beslutet om
outsourcing i fallet Fritidsresor då en eventuell intäkt inte skulle bli särskilt stort.
Orsaken till att det inte var ett motiv kan bero på att de inte befinner sig i någon form av
ekonomisk trångmål, vilket ofta är en bakomliggande orsak enligt teorin. Att
Fritidsresor ägs av Thomson Gruppen kan bidra till att ett stort kapital finns tillgängligt.

Att en funktion är svår att leda eller okontrollerbar

Enligt Lacity &Hirschheim (1993) och Elmuti & Kathawala (1998) är en anledning att
välja outsourcing perceptionen om att en funktion är ineffektiv då den är svår att
kontrollera eller att standarder för att mäta effektivitet på saknas. Elmuti & Kathawala
(1998) påpekar dock att outsourcing med motivet endast bör ses som en tillfällig lösning
på problemen då många av problemen som tidigare existerat internt även kan existera
externt hos leverantören. Enligt The Outsourcing Institute måste företag undersöka de
bakomliggande orsakerna till problemet och företagets egna behov. Görs inte det kan
följden bli att kommunikationen med en outsourcingpartner inte bidrar till den positiva
effekt som önskats.

Enligt Bladh diskuterades frågor berörande den mindre effektiva produktionen hos
Fritidsresor. Fritidsresor ville effektivisera produktionen och för att förbättra kontrollen
i den interna produktionen av underlaget för katalogen. Enligt intervjun med Bladh
sammanfattade han motivet som att Fritidsresor vill frigöra resurser för andra ändamål.
Vi tolkar motivet till att avdelningen för produktion är svår att leda då Bladhs
resonemang kretsat kring den teoretiska referensramen Bladh påpekar dock senare
under intervjun att han dessutom tror att funktionen var svår att leda för Fritidsresor.
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Slutsatsen vi drar är att enbart Bladh på Citat Media Produktion tror att det var ett av
motiven till outsourcing av delar på reklamavdelningen. Bladhs resonemang under
intervjun ligger väl i linje med den teoretiska referensramen för motivet. Bladh nämner
att strävan efter att effektivisera produktionen, att förbättra kontrollen samt att
funktionen var svår att leda var motiv som diskuterades mellan parterna. En intressant
iakttagelse är att motivet inte framkommit under intervjun med McEvenue vilket kan
tyda på att brister i kommunikationen mellan Fritidsresor och Citat Media Produktion
kan förekomma.

Minska den operativa kostnaden

När företag möter fler och mer tekniska aspekter som måste beaktas märker företag
enligt Qiyang & Binhan (1998) att de inte är kapabla att tillgodose alla kritiska
funktioner effektivt internt. För att minska kostnader kan företag kontraktera en
utomstående leverantör som tillför en lägre kostnadsstruktur, då leverantören kan besitta
stordriftfördelar eller specialistkunskaper inom ett specifikt område (The Outsourcing
Institute). Det anser även Lacity & Hirschheim (1993), Elmuti & Kathawala (1998) och
Winkelman (1993). Trots att motivet ofta är drivet av kostnadsskäl menar Deavers
(1997) att det inte är skäl nog då exempelvis kapacitet, kvalitet och leveranstid bör
beaktas.

Outsourcing av stordatordrift ledde till att tjänsten kunde tillhandahållas något billigare,
marginellt. Lindmark påpekar dock, trots att de operativa kostnaderna minskat
marginellt var motivet bakom beslutet inte drivet av att minska kostnaderna. Tidblom
tror att Fritidsresor vill utöka sina öppettider på resebyråerna utan att skapa ökade
kostnader tillföljd av den personalökning som krävts vid ett eget tillhandahållande av
tjänsten. Han tror att motiven var att sänka kostnaderna i ett långsiktigt perspektiv.
Enligt McEvenue var motivet till outsourcing av reklam inte av kostnadsskäl.
Långsiktigt kommer dock kostnaderna att minska då Citat Media Produktion enbart
ägnar sig åt produktion och en koncentration mot att bli mer effektiva än vad
Fritidsresor någonsin kan bli i produktion. Outsourcing tvingar även fram en förbättring
internt i organisationen vad gäller de avdelningar som ger dem underlagen. Att minska
kostnaderna var enligt Bladhs kännedom inte ett av motiven till outsourcing. Han tror
dock att kostnaderna för Fritidsresor kan minska till följd av samarbetet med Citat
Media Produktion. Att kostnaderna minskar tror han mer ses som en bonus.

Slutsatsen som dras utifrån ovanstående resonemang om samarbetet mellan Fritidsresor
och Enator är att det inte förligger ett likartat tänkande om att minska kostnader skulle
vara ett motiv. Trots att kostnaderna förväntas minska marginellt var det enligt
Lindmark inte ett motiv som låg bakom beslutet om outsourcing. Tidbloms resonemang
som överensstämmer med teorin tror att tror att sänkta kostnader var ett motiv i ett
långsiktigt perspektiv då Enator besitter stordriftsfördelar och har en högre och bredare
kompetens inom IT-området. Orsaken till varför Fritidsresor inte utgått ifrån sänkta
kostnader som ett motiv kan enligt oss bero på att andra viktiga aspekter så som ökad
leveranssäkerhet, vilket framkommit under intervjuerna med Lindmark och Tidblom,
väger tyngre än rena kostandsskäl. Slutsatsen i samarbetet med Citat Media Produktion
är att minskade kostnader inte var ett motiv till outsourcing. Såväl Bladh som
McEvenue tror dock att kostnaderna kommer att minska långsiktigt.
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Tillgång till resurser som inte finns tillgängligt internt

Enligt Bennett & Maryellen (1993) är ett motiv till outsourcing att företag vill få
tillgång till utrustning och specialistkunskaper som inte finns inom organisationen. De
anser även att det är ett basmotiv då det råder brister i kapaciteten som omöjliggör
expansion. Även The Outsourcing Institute menar att det är ett problem, särskilt för
företag i ett tidigt skede av livscykeln.

Den bristande tillgången av interna resurser som krävs för att utföra funktionen var
enligt Lindmark ett av motiven bakom beslut om outsourcing. Tidblom tror att behovet
att få tillgång till resurser var ett motiv då Fritidsresor själva inte har tillgång till de
resurser som krävs för att kunna hantera arbetet effektivt. Han anser inte heller att
Fritidsresor har de resurser som krävs för att utbilda personal för att hänga med i den
snabba teknikutvecklingen. Detta anser Tidblom att Enator har då de besitter
stordriftfördelar. Bladh tror att ett motiv bakom outsourcingbeslutet av
reklamverksamheten var att Fritidsresor inte förfogande över de resurser som krävdes.

Den slutsats som dras utifrån ovanstående diskussion är att det råder överensstämmelse
dels med den teorietiska referensramen och dels med Tidbloms tro om vilka motiven
var. Anledningen till överensstämmelsen mellan Tidblom och Lindmark anser vi vara
att Enator har bredare och djupare kompetens samt att Enator besitter stordriftsfördelar
som kan var svårt för Fritidsresor och uppnå. En intressant slutsats som kan dras är att
det råder skiljaktigheter vad gäller motivet till outsourcing av reklam. Anledningen till
det kan enligt oss vara att McEvenue är  mer kortsiktig i sina uttalanden än Bladh.
McEvenue kan tänkas utgå ifrån dagens resurser Fritidsresor förfogar över som är
tillräckliga för att lösa uppgifterna idag. Bladh utgår utifrån de resurser Citat Media
Produktion besitter vilka är betydligt större än Fritidsresors. Citat Media ligger även
långt fram vad gäller användning och forskning av ny teknik vilket långsiktigt leder till
bättre resurser.

5.2.2 STRATEGISKA MOTIV

Öka fördelarna till följd av omstrukturering

Aktiviteter som inte är kopplade till kärnverksamheten prioriteras minst, vilket gör att
de blir mindre effektiva och produktiva. (The Outsourcing Institute) Elmuti &
Kathawala (1998) menar att outsourcing tillåter leverantörer som är konkurrenskraftiga
inom deras specifika kärnområde att ta över processen från företag som inte besitter
samma kompetens. Enligt Jonash (1996) kan outsourcing även leda till att ”time to
market” kan minskas genom olika kompanjonskap. Axelsson (1998) anser att minskad
kontinuitet och kundorderstyrd efterfrågan skapar ett större behov av flexibilitet. Genom
att utlokalisera aktiviteter som inte är kopplade till kärnverksamheten ges möjligheter
för organisationen att se fördelarna med en omstrukturering.

Tidblom anser att det IT-stöd som Enator bidrar med leder till att Fritidsresors
kärnverksamhet blir mer effektiv genom att förbättra funktionaliteten i företaget. Bladh
tror att strävan efter att öka flexibiliteten var ett motiv till outsourcing. Med det menar
han att det idag sker förändringar om hur företags målgrupper nås med tanke på den nya
datoriserade tekniken. Citat Media Produktions jämnare beläggning bidrar till att de kan
utnyttja resurserna annorlunda än vad Fritidsresor kan.
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Det som framkommit är att enbart leverantörerna ser omstrukturering som ett motiv till
outsourcing. Orsaken som vi uppfattar det är att det kan bero på att Lindmark och
McEvenue inte är medvetna om att aktiviteter som inte tillhör kärnaktiviteter inte
prioriteras, vilket leder till att aktiviteterna kan bli mindre effektiva och produktiva. En
annan slutsats som vi drar är att eftersom Lindmark och McEvenue arbetar på två
enskilda avdelningar har de kanske svårt att se de övergripande synergierna som
medföljer beslutet om outsourcing.

Tillgång till högre kompetens

Ledande leverantörer förser sig med hög kompetens genom omfattande investeringar.
Outsourcing möjliggör att företag får del av expertisen som leverantören erhållit genom
att samarbeta med olika företag med liknande problem utan att själva investera i
utveckling av de utlagda tjänsterna. (The Outsourcing Institute) och Sharpe (1997)
Qiyang & Binshan (1998) anser att företag inte kan vara bäst inom alla områden. De
anser att företag kan öka tillgången till högkvalitativ kompetens genom att utlokalisera
aktiviteter, som inte är konkurrenskraftiga i dagsläget, externt. En aspekt de nämner är
dock att ett företag inte alltid bör förlita sig till enbart en leverantör då företaget kan gå
miste om nya innovativa och högkvalitativa kompetenser på marknaden. Sharpe (1997)
anser att outsourcing hjälper företag att få del av kompetent personal som annars skulle
vara dyr av införskaffa, då en individ som arbetar i en icke-kärnaktivitet har svårt att
klättra i hierarkin och då kräver en högre lön som kompensation för det.

Ett av motiven var att bli bäst inom området då de tidigare inte var tillräckligt starka i
utförandet av uppgifterna. Lindmark menar att Enator besitter den kompetens som krävs
för att det ska bli möjligt. Enligt Lindmark undersöktes aldrig möjligheten att välja två
leverantörer. Han anser det vara bättre att endast samarbeta med en leverantör, om det
skulle uppstå fel är det bara en leverantör som bär ansvaret. Anledningen till varför
Enator valdes som leverantör var det lägre priset i förhållande till andra potentiella
leverantörer samt som Lindmark uttryckte sig att Enator besitter en hög
branschkompetens inom reseverksamhet. Då Enator är marknadsledande inom IT-
området bidrar samarbetet med mellan företagen enligt Tidblom till att Fritidsresor får
tillgång till den kompetens Enator besitter. Att personal övergick till Enator anser
Tidblom positivt då det leder till att kontinuiteten i arbetet kan bibehållas och att en
djupare kunskap om Fritidsresor medföljer. Det leder även till att personalen får en
möjlighet till karriär då de arbetar i ett företag som har IT som kärnverksamhet.

Ett av motiven till varför outsourcing valts av delar av reklamavdelningen var att
Fritidsresor ville få tillgång till högre kompetens i ett långsiktigt perspektiv. Innan
verksamheten lades ut hade Fritidsresor enligt McEvenue en relativt hög kompetens.
Problematiken enligt henne är dock inte kortsiktig utan snarare långsiktig då det i en IT
intensiv miljö blir svårt för Fritidsresor att upprätthålla den kompetensen. Att den
personal som berörts av outsourcing beslutet övergått till Citat Media Produktion ser
McEvenue som positivt då de får en möjlighet att klättra i karriären vilket de inte kunde
göra inom Fritidsresor då deras kompetens inte var användbar någon annanstans inom
Fritidsresor. Vid utvärdering av de potentiella leverantör beaktades inte möjligheten att
utlokalisera verksamheten externt till flera leverantörer. Anledningen till varför Citat
Media Produktion valdes som leverantör var enligt McEvenue att de anses ligga längst
fram vad gäller denna typ av produktion.
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Att få del av högre kompetens var enligt Bladh ett av motiven till varför Fritidsresor
väljer outsourcing. Genom samarbetet får Fritidsresor tillgång till den senaste tekniken
då Citat Media Produktion, kunskaps- och teknikmässigt, ligger längre fram än
Fritidsresor än många av Citat Media Produktions konkurrenter. Att personal övergått
till Citat Media Produktion anser Bladh vara positivt då företaget får tillgång till
kompetent personal samt att personalen överför kunskap och Fritidsresor och dess
arbetsmetoder.

Slutsatsen som kan dras om samarbetet med Enator är att motiven överensstämmer med
teorin och att konsensus råder mellan Fritidsresors motiv och Tidbloms tolkning av
motiven. Vi anser det då Enator kan bidra med kompetens inom IT-området eftersom
det ingår i Enators kärnverksamhet. Vi anser även att kunskapen kring reseverksamhet
ökar hos Enator då de får tillgång till personal som har kunskap om Fritidsresors
verksamhet, vilket bör leda till ett mer effektivt arbete. Konsensus och
överensstämmelse råder även i samarbetet med Citat Media Produktion om motivet som
till stor del kretsar kring kompetens av teknisk natur. Även här anser vi att de förflyttade
personalen bidra till att en ökad kunskap om Fritidsresor övergår till Citat Media
Produktion.

Frigöra resurser för andra syften

Organisationer har begränsat med tillgängliga resurser. Genom att utlokalisera vissa
funktioner kan företaget på så sätt omfördela dess resurser, oftast mänskliga från icke
kärnaktiviteter till kärnaktiviteter som tillför kunden mervärde. Elmuti & Kathawala,
(1998) och (The Outsourcing Institute) Elmuti & Kathawala (1998) anser att
outsourcing frigör resurser genom att dela på den statliga-, ekonomiska-, marknads- och
finansiella riskerna.

Att frigöra resurser är enligt Lindmark ett motiv till varför stordatordriften hos
fritidsresor lagts ut externt till leverantör. Även enligt McEvenue var frigörandet av
resurser en faktor som låg bakom beslutet av att utlokalisera delar av
reklamavdelningen. Att inte binda upp sig vid relativt fasta kostnader så som
personalkostnader.

Utifrån ovanstående drar vi slutsatsen att frigörandet av resurser endast ses som ett
motiv av Fritidsresor och inte av dess leverantörer. En anledning till det är enligt oss att
Fritidsresors leverantörer kan anse att Fritidsresors ägandestruktur med Thomson
Gruppen i toppen leder till att de har tillgång till de resurser som krävs för andra syften.
Trots att det framkommit att det är ett motiv tror vi inte att det var ett starkt motiv då
intervjuerna till stor del kretsade kring att funktionerna inte tillhör kärnverksamheten
och de risker som finns vid ett utförande av uppgifterna.

Förbättra företagets fokus

Genom att utlokalisera funktioner som inte ingår i kärnverksamheten tillåts
organisationer att rikta sina resurser till att möta kunders behov. (The Outsourcing
Institute). Axelsson (1998) anser att dagens snabba tekniska utveckling medför att
företag måste fokusera på det de är bra på och köpa in allt annat. Görs inte det finns
risken att företaget kommer efter i utvecklingen. Deavers (1997) anser att det till följd
av den datoriserade miljö vi lever i har det blivit relativt billigare att utlokalisera
verksamhet externt idag. Även Lacity & Hirschheim (1993) och Sharpe (1997) anser att
outsourcing av icke-strategiska aktiviteter kan läggas ut. Det förhindrar att ledningens
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uppmärksamhet riktas bort från organisationens kärnkompetens samtidigt som det
bidrar till förenkla styrningen av de funktioner som återstår.

En stor del bakom beslutet var att Fritidsresors kärnverksamhet inte är att bedriva
stordatordrift utan att producera ett paketerat utbud av charterresor, vilket enligt
Lindmark bidrog till att det ansågs naturligt att utlokalisera verksamheten. Även
Tidblom tror att en anledning för samarbetet mellan Enator och Fritidsresor är att
Fritidsresor ska bli mer konkurrenskraftiga genom att lägga mer tyngd på
kärnverksamheten genom att släppa ifrån sig drift och supporttjänster. Enligt McEvenue
var ett bakomliggande motiv till outsourcing att organisationen ska koncentrera sig på
sin kärnverksamhet, att fokusera på reseverksamheten. Hon säger även att det var
motivet som drev frågan från botten.

Slutsatsen som dras är att konsensus råder mellan Fritidsresor och Enator, som bägge
ansåg att i och med samarbetet gavs möjligheter för Fritidsresor att fokusera på sin
kärnverksamhet. Anledningen till varför konsensus råder mellan Fritidsresor och Enator
kan enligt oss vara att bägge respondenter anser det viktigt, för att förbli
konkurrenskraftiga, att företag koncentrerar sin energi mot kärnverksamheten. En
intressant iakttagelse är, som vi anser det, att Bladh på Citat Media inte uppfattar det
som ett motiv till outsourcing för Fritidsresor men att McEvenue menar att det var
motivet som drev frågan till beslut. Anledningen kan enligt oss bero på att Bladh redan
idag anser att Fritidsresor har en stark fokus mot kärnkompetensen.

Minska risken

Den snabbt växande globaliseringen, medför att investeringar förknippas med stora
risker då marknader, konkurrens, statliga regleringar, finansiell ställning och teknologi
ändras väldigt snabbt. Det leder till att företag måste investera för att inte tappa
konkurrensposition. Genom att en leverantör tillhandhåller en tjänst till fler företag
medför det att kapitalet kan fördelas på flera användare. Det leder till att företag inte
behöver binda upp sig lika hårt som de annars behövt göra. (The Outsourcing Institute)
och Axelsson, (1998)

Fritidsresors beroende av nyckelpersoner inom dataverksamheten var enligt Lindmark
en anledning till att utlokalisera verksamheten externt som står och faller med
individerna. Outsourcing innebär att risken minskar då aktiviteten övertas av Enator.
Det var även väldigt viktigt att systemet fungerade driftmässigt. Då Enator, enligt
Lindmark, har mycket bredare kompetens, kontinuitet och mer personal blev
hanterandet av dess tjänster mycket säkrare. Ett grundläggande motiv bakom
Fritidsresors beslut om outsourcing anser Tidblom är att förse sig med ett IT-stöd som
inte är personalkänsligt i samma grad som förr. Han tror även att katastrofhantering var
en viktigt faktor bakom outsourcing som strategi. Han anser att Fritidsresor var väldigt
riskexponerade och att en eventuell driftstörning skulle få oanade konsekvenser för den
dagliga verksamheten. Denna risk anser Tidblom ha minskat avsevärt.

Även här kan slutsatsen dras att det råder konsensus mellan Enator och Fritidsresor. Vi
anser att såväl minskat personalberoende som driftsäkerhet och katastrofhantering var
starka motiv bakom Fritidsresors val att utlokalisera verksamheten externt. Vi menar att
om systemet skulle krascha kunde det leda till stora konsekvenser. Till följd av att
Enator har mer personal inom området samt att personalen finns tillgänglig 24 timmar
om dygnet leder det till att driftsäkerheten ökar och att riskerna minskar.
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5.3 ANALYS OCH SLUTSATS AV MOTIVENS RANGORDNING

Enligt intervjuer med Tidblom på Enator och Lindmark på Fritidsresor har en
rangordning av motiven framkommit. Tidblom tror att minskad risk var det primära
motivet till varför stordatordriften utlokaliserats och rangordnar motivet som etta.
Resonemanget och rangordningen överensstämmer även med Lindmark. Som andra
motiv i rangordnigen tror Tidblom är ökad funktionalitet och flexibilitet, det vill säga
öka fördelarna till följd av omstruktureringen. Att erhålla ökade fördelar till följd av en
omstrukturering var dock inte ett av motiven bakom beslutet enligt Lindmark. Tillgång
till högre kompetens värderades som nummer tre i rangordningen av bägge parter.
Lindmark har dock lagt in tre motiv som trea i rangordningen, där frigörandet av
resurser för andra syften inte har uppfattats som ett motiv av Tidblom. Tillgång till
resurser som inte finns tillgängliga hos Fritidsresor rankas även det som ett motiv med
rankingen tre. Rangordningen överensstämmer inte med Tidblom som rangordnar
motivet som fyra. Som femte motiv i rangordningen tror Tidblom är att minska de
operativa kostnaderna vilket inte stämmer med Lindmark som inte såg kostnader som
ett motiv. Tidblom tror även att en förbättring av Fritidsresors fokus mot
kärnverksamheten är ett motiv. Förbättrad fokus har inte rangordnats av Tidblom men
framkom under intervjun. Att förbättra Fritidsresors fokus rangordnas enligt Lindmark
som det näst viktigaste motivet. För en sammanställning se figur 5.1 av hur Lindmark
och Tidblom rangordnar Fritidsresors motiv till outsourcing av datordriften

Slutsatsen vi drar är att rangordning av motiven till samarbetet mellan Enator och
Fritidsresor överensstämmer till viss del. Att minska risken bedömdes som viktigast av
bägge parter vilket tyder på att Tidblom har någorlunda god insikt om motivet till varför
Fritidsresor valt outsourcing av datordrift. En annan slutsats som kan dras är att
Tidblom rangordnar de flesta av motiven som strategiska, vilket också gjorts av
Lindmark. Intressant är att motivet förbättra fokus rangordnades som tvåa av Lindmark
men inte rangordats av Tidblom. Att Tidblom rangordnar strävan efter att minska
kostnaderna som femma, vilket inte var ett motiv enligt Lindmark, kan tyda på att
Tidblom tror att motivet var väldigt svagt.

Bladh tror att det viktigaste motivet för att utlokalisera reklamproduktion externt var att
öka flexibiliteten genom en omstrukturering. Motivet tar inte McEvenue upp som
bakomliggande vid beslutet om outsourcing. Bladh har inte rangordnat övriga motiv,
öka kontrollen, tillgång till resurser som inte finns internt samt tillgång till högre
kompetens, som han tror var motiv till varför Fritidsresor valt outsourcing. Tillgång till
högre kompetens är det enda motivet som överensstämmer som motiv, men inte i
rangordning, mellan Bladh och McEvenue. McEvenue rangordnar motivet som det näst
viktigaste motivet. McEvenue rangordnar strävan att frigöra resurser som det tredje
motivet i rangordningen, vilket Bladh inte antog var ett motiv. Det viktigaste motivet till
outsourcing är enligt McEvenue att förbättra Fritidsresors fokus mot kärnverksamheten.
För en sammanställning se figur 5.1 av hur McEvenue och Bladh rangordnar
Fritidsresors motiv till outsourcing av reklamproduktion.

Slutsatsen som kan dras av samarbetet mellan Fritidsresor och Citat Media Produktion
är att Citat Media Produktions rangordning av motiven inte överensstämmer särskilt väl
med Fritidsresor. Varken det första motivet, förbättra företagets fokus, eller det tredje
motivet i McEvenues rangordning ansågs som motiv av Bladh. Det viktigaste motivet
tror Bladh var att förbättra flexibiliteten för att möta förändringar i omgivningen, vilket
inte ansågs som ett motiv av McEvenue. Att få tillgång till högre kompetens anses av
bägge parter var ett motiv. Skillnaden ligger i att McEvenue rangordnar motivet som
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tvåa medan Bladh valt att inte rangordna motivet. Sammanfattningsvis anser vi att
bristerna i insikten av motiven kan bero på att samarbetet nyligen påbörjats och att det
kan ta tid innan organisationerna förstår sig på varandra och vad bägge parter vill ha ut
av samarbetet. Trots att konsensus inte råder vad gäller rangordningen anser vi att
motiven till stor del uppfattas som strategiska av Bladh och är strategiska enligt
McEvenue.

5.4 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

I fallstudien har det framkommit att företaget valt att utlokalisera stödaktiviteter och
avskiljbara aktiviteter. Företagets leverantörers medvetenhet om företagets
klassificering överensstämmer med företagets egna klassificering. Vi drar slutsatsen att
de aktivitetstyper som valts att utlokaliseras förefaller vara aktiviteter som är knutna till
eller ingår i kärnverksamheten men enkelt kan utlokaliseras. Slutsatsen vi drar
beträffande en aktivitets klassificering är att leverantören är väl medveten om företagets
klassificering. Aktivitetstyperna illustreras nedan i figur 5.1.

Motiven som framkommit till varför fallstudieobjektet valt outsourcing av
stödaktiviteten och den avskiljbara aktiviteten är till stor del drivet av strategiska skäl.
Stödfunktionsleverantörens insikt om företagets motiv till outsourcing av stödaktiviteten
överensstämmer i stor utsträckning med företagets motiv. Beträffande leverantören av
den avskiljbara aktiviteten och dennes insikt om företagets motiv till outsourcing
motsvarar inte företagets motiv i någon större utsträckning. Vi drar slutsatsen att
motiven till varför företaget valt outsourcing är strategiska i sin karaktär. Angående
leverantörernas insikt drar vi slutsatsen att stödfunktionens leverantör uppfattar motiven
som strategiska medan leverantören av den avskiljbara aktiviteten uppfattar motiven
som både taktiska och strategiska. En slutsats är att leverantören av den avskiljbara
aktiviteten har bristande insikt om företagets motiv till outsourcing. Motiven illustreras
nedan i figur 5.1.

Rangordningen som framkommit beträffande företagets motiv till outsourcing av de
olika aktivitetstyperna illustreras i figur 5.1 nedan. Leverantörernas perception av
rangordningen av företagets motiv med avseende på den tjänst leverantörerna
tillhandahåller illustreras i figur 5.1. Slutsatsen som vi drar är att motiven till
outsourcing rangordnas likartat för båda aktivitetstyperna och att de två viktigaste i
rangordningen uteslutande är strategiska motiv. Slutsatsen rörande leverantören av
stödaktiviteten är att dennes perception till viss del överensstämmer med företagets
rangordning. Leverantören rangordnar företagets motiv till stor del som strategiska
vilket stämmer väl överens med företaget. Slutsatsen rörande Leverantören av den
avskiljbara aktiviteten är dennes perception inte överensstämmer med företagets
rangordning av motiven.
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Figur 5.1 Aktivitetstyper, motiv till outsourcing och dess rangordning

5.5 SLUTORD

Under arbetets gång har vi iakttagit hur olika komponenter påverkar beslutet om
outsourcing. Enligt vår kännedom är stor del litteraturen inom ämnet outsourcing
uppbyggd utifrån en synvinkel, antingen företagets eller leverantörens. Vi har inte
funnit litteratur som beaktar bägge synsätten samtidigt med kopplingen till olika
aktivitetstyper. Vi har utarbetat en analysmodell (se figur 3.3 och figur 5.1 resultat av
denna fallstudie) där vi etappvis analyserat de olika faktorerna som på beslutet om
outsourcing. Modellen anser vi kan underlätta framtida teoretiskt och praktiskt arbete
inom området. Inom det praktiska området kan företag och dess leverantörer öka
förståelsen för varandra. För att lyckas med förståelsen bör bägge parterna vara
medvetna om aktivitetstyperna och motiven bakom beslutet om outsourcing för att
förbättra kommunikationen sinsemellan. Modellen anser vi kan användas av
leverantörer eller företag för att utvärdera en eventuell eller pågående outsourcing. Vi
anser det vara intressant att undersöka utlagda funktioner, exempelvis stordatordrift och
rekrytering, som ingår i samma aktivitetstyp exempelvis stödaktivitet. Det för att öka
medvetenheten om motiven och hur de rangordnas inom den specifika aktivitetstypen.
Vi anser det även vara intressant att undersöka en specifik funktion och granska fall där
funktionen klassificeras som olika aktivitetstyper. Det för att öka medvetenheten för hur
funktionen klassificeras i de olika aktivitetstyperna.

FÖRETAG LEVERANTÖR FÖRETAG LEVERANTÖR
AKTIVITETSTYP Stöd Stöd Avskiljbar Avskiljbar

TAKTISKA MOTIV

Förbättrad likviditet
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BILAGA 1

INTERVJUFRÅGOR TILL JAN LINDMARK OCH LENA MCEVENUE,
FRITIDSRESOR.

FRÅGOR SOM BERÖR KÄRNKOMPETENS

1. Kort om position, arbetsuppgifter och tid i företaget på nuvarande position?
2. Vilken typ av resurs anser du är den viktigaste för fritidsresor?
3. Vad gör Ni för att bibehålla dessa?

4. Vad har ni för olika typer av kunskaper och vilka anser du vara viktigast för
fritidsresor?

5. Vag gör Ni för att bibehålla och utveckla dessa kunskaper?
6. Hur använder Ni befintliga resurser och kunskaper för att skapa konkurrensfördelar?

7. Hur skulle Ni definiera Fritidsresors kärnkompetens som den ser ut idag
8. Hur identifieras kärnkompetensen/kärnkompetenser?
9. Finns det fördelar för företag att definiera ett företags kärnkompetens? Om ja, vilka

är fördelarna?

10. Vilka är Fritidsresors konkurrensfördelar idag?
11. Hur ställer Ni er till det första av sju påståenden om kärnkompetens. Kärnkompetens

utgörs av färdigheter och kunskap och inte produkter eller funktioner. (Utveckla
resonemanget)

12. Påstående två: Vad anser Ni om att kärnkompetens måste vara flexibel, långsiktig
och ha förmågan att anpassa sig.

13. Påstående tre, att kärnkompetenser ska vara få till antalet
14. Påstående fyra, att kärnkompetenser ska vara unika källor för hävstång i

förädlingsvärdekedjan.
15. Påstående fem, att kärnkompetens ska vara inom områden där organisationen kan

dominera.

16. Påstående sex, att kärnkompetens ska vara element som är viktiga för kund i ett
långsiktigt perspektiv.

17. Påstående sju, att kärnkompetensen ska vara förankrad i organisationens system

FRÅGOR SOM BERÖR AKTIVITETSTYPERNA

18. Rangordna de olika motiven, motivera gärna?
19. Fanns ,andra alternativ än den typ av outsourcing Ni gick igenom innan beslut

fattades, Exempelvis om ni tittade på möjligheten att lägga ut funktionen på flera
olika leverantörer?

20. Anser Ni att kontrollmöjligheterna över funktionerna förändras?

21. Den aktivitet som lagts ut, var placeras dem enligt följande?
- Periferiaktivitet
- Avskiljbar aktivitet
- Stödaktivitet
- Kärnaktivitet
- Spjutspetsaktivitet



22. Varför valdes just denna funktion? (kontrollfråga och aktivitetstypfråga) Är det en
del i en större strategi?

23. Har Ni gjort beräkningar enligt transaktionkostnadsmodeller för att veta om det är
lönsamt?

24. Har Ni haft funderingar på att lägga ut funktioner som innefattar en annan
typaktivitet än de funktioner som läggs ut externt idag exempelvis kärnaktiviteter?

25. Vilka kärnkompetenser anser du att leverantören besitter?
26. Har Ni ett långsiktigt eller kortsiktigt samarbete med dessa leverantörer?
27. Använde Ni er av benchmarking i valet för vad som skulle läggas ut och i valet av

leverantör?

28. Använde Ni er av cost-benefit analyser i valet av aktivitet som skulle läggas ut och i
valet av vem som blir leverantör?

29. Tror Ni att leverantören vet vilka Era motiv var samt hur Ni rangordnar dem.

FRÅGOR SOM BERÖR MOTIVEN

30. Vilka funktioner lägger Ni ut idag inom ditt område?
31. Hur länge har Ni lagt ut dessa funktioner externt?
32. Har Ni nyttjat outsourcing av andra funktioner tidigare?
33. Om ja, varför gör Ni inte det idag?

34. Vilka var motiven till att Ni valde att lägga ut verksamhet på extern leverantör?
35. Det finns 10 grundläggande motiv till att lägga ut verksamhet. Har Ni gått utgått

ifrån ytterligare någon av dessa? Var det taktiska eller strategiska motiv som låg
bakom besluten?



BILAGA 2

INTERVJUFRÅGOR TILL JAN-ERIK, ENATOR OCH ANDERS
BLADH, CITAT MEDIA PRODUKTION

1. Kort beskrivning av företaget?
2. Kort beskrivning om position, arbetsuppgifter och tid i företaget på nuvarande

position?
3. Vad är företagets affärsidé?

4. Hur skulle Ni definiera företagets övergripande kärnkompetens/kärnverksamhet?
5. Vad gör Ni för att bibehålla Er konkurrenskraft? (resurser/kunskaper och

kärnkompetens?

6. Vad levererar Ni för tjänster till Fritidsresor?
7. Hur länge har Ni Levererat denna tjänst till Fritidsresor?
8. Ligger dessa tjänster i linje med Er kärnverksamhet/kärnkompetens?

9. Vilken typ av aktiviteter tillgodoser Ni era kunder? (ur kundernas perspektiv)
- Periferiaktivitet
- Avskiljbar aktivitet
- Stödaktivitet
- Kärnaktivitet
- Spjutspetsaktivitet

10. Vilken typ av aktivitet tillgodoser Ni Fritidsresor?
- Periferiaktivitet
- Avskiljbar aktivitet
- Stödaktivitet
- Kärnaktivitet
- Spjutspetsaktivitet

11. Vilka är motiven till varför Fritidsresor valt just er för att leverera det Ni gör?
12. Kan Ni rangordna de olika motiven?
13. Anser Ni att det är ett kort- eller långsiktigt samarbete Ni har tillsammans med

Fritidsresor?

14. Hur arbetar Ni för att relationen mellan företagen ska upprätthållas och vara så
effektivt som möjligt?

15. Vad är det som gör att Ni utför tjänsten bättre än om Fritidsresor själva producerat
tjänsten?

16. Är Ni marknadsledande och hur jobbar Ni för att bli/förbli marknadsledande i de
tjänster Ni tillhandahåller Fritidsresor med?

17. Enligt Lena Mcevenue erbjöds personalen följa med till Er. Anser Ni att detta var
positivt för Citat Media och personalen ifråga?

18. Om ja på föregående motivera varför och om nej motivera varför inte.
19. Varför ska ett företag välja Er? Vad har Ni som inga andra har?


