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Abstract 

 

     This paper examines the reasons behind firms considering backsourcing. While firms 

experience problems with their outsourcing activities, backsourcing emerges as an alternative 

solution. Firms primarily take cost considerations into account when reconsidering their 

outsourcing practices, but this only scratches the surface. A deeper analysis is needed, since 

cost increases arise from issues such as quality defects and cooperation problems. Even 

though production costs are low, outsourcing always implies transaction costs. Therefore, 

firms must implement a landed cost analysis before making their outsourcing decision. 

However, transaction costs occur from lack of competence, difficulties in communication 

and problems in working relationships. This paper intends to focus on these underlying 

elements, since backsourcing is not only a matter of increased costs. Based on five interviews 

this study identifies these underlying elements. Findings suggest that backsourcing has 

emerged due to lack of monitoring and control systems as well as communication difficulties. 

Excessive focus on the core competence of the firm will also increase the risks of 

backsourcing. This paper also suggests that backsourcing may arise from business 

opportunities, since internal and external conditions change. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

     Sedan outsourcing fick sitt verkliga genomslag för ungefär ett decennium sedan (Linder, 

2011), har det blivit alltmer vanligt förekommande att företag tar hem sina tidigare utlagda 

verksamheter och istället låter utföra dessa i egen regi (Veltri, Saunders & Kavan, 2008). 

“Outsourcing syftar till praktiken att överlåta aktiviteter och verksamheter, som traditionellt 

sett utförts inom företaget, på en självstyrande tredje part” (citat hämtat från Iqbal & Aasim, 

2013, vår övers.). Det är denna definition som åsyftas när vi använder begreppet. Denna 

tredje part kan antingen befinna sig inom det egna landet, eller utomlands. I denna uppsats 

tas hänsyn till både när företag väljer att överlåta aktiviteter på tredje part inom landet, och 

när dessa flyttas till en annan kontinent. En undersökning som gjordes av kreditinstitutet 

Dun and Bradstreet (D&B) fann år 2000 att 20 procent av ingångna avtal avslutas efter två 

år, och att 50 procent av avtalen avslutas efter fyra år (Freytag, Clarke & Evald, 2011). 

     Hirschheim och Lacity (1998) använde begreppet backsourcing för första gången i ett 

vetenskapligt sammanhang (Veltri, Saunders & Kavan, 2008). Backsourcing inträffar när 

företag väljer att ta hem tidigare outsourcade verksamhetsgrenar, och i fortsättningen låter 

utföra dessa i egen regi. Ytterligare en term som ofta uppkommer i detta sammanhang är 

insourcing. Dessa två begrepp används tämligen tvetydigt, varför det är viktigt att klargöra 

den verkliga innebörden av dessa. Insourcing avser företagets strävan mot att äga fullständig 

kontroll över en verksamhetsgren, och därför väljer att låta samtliga delar av 

verksamhetsgrenen stanna i företaget (Dibbern et al., 2004). Därmed blir insourcing och 

outsourcing varandras motsatser: antingen väljer man att låta verksamheten stanna internt 

dvs. insourcing, eller överlåta denna på tredje part, dvs. outsourcing. Det finns emellertid 

fler studier om insourcing än om backsourcing. Detta kan till stor del bero på att insourcing 

ofta likställs med backsourcing, dvs. insourcing uppfattas som att ta hem tidigare utlagda 

verksamheter (Hirschheim & Lacity, 1998; Nodoushani & McKnight, 2012). 

     Backsourcing kan innebära höga kostnader för båda parter som tidigare ingått samarbete 

med varandra. Exempelvis utarbetade JP Morgan Chase & Co. och IBM Corporation ett 

avtal för IT-drift som skulle löpa på sju år, och hade en sammanlagd kostnad på sju 

miljarder dollar. Av strategiska skäl upplöstes kontraktet efter endast två år, vilket innebar 

negativa ekonomiska konsekvenser för båda parter (Arif, 2004; Whitten & Leidner, 2006; 

Veltri, Saunders & Kavan, 2008). Den globala marknaden för outsourcing växer 
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kontinuerligt, och samtidigt är det således inte ovanligt att företag förändrar ingångna avtal 

innan dessa är avslutade. Företag som väljer att lägga ut verksamheter måste därför 

förbereda sig på att det kan bli aktuellt med backsourcing i framtiden. År 2004 skrev 

Dibbern et al. att backsourcing kommer att bli en nyckeltrend i framtiden.  

1.2 Problemdiskussion 

      Backsourcing är ofta en konsekvens av att problemen i ett samarbete överstiger nyttan. 

Freytag, Clarke & Evald (2011) redogör för fyra problem som kan uppkomma när företag 

ingår ett sådant samarbete: 1) det visar sig att det inte var gynnsamt att lägga ut en 

verksamhet utifrån kostnadssynpunkt; 2) den rätta strategiska lösningen kunde inte erhållas; 

3) samarbetssvårigheter utvecklas mellan parterna; 4) det uppstår oförutsedda externa 

förändringar som parterna inte kunnat förutspå. Det har emellertid också framhållits att 

fördelarna med outsourcing ofta överskattas, vilket leder till att företag inte gör fullständiga 

utfallsberäkningar innan man ingår avtal (Barthélemy, 2003; Young & Macinati, 2012). 

Studier i ämnet lyfter ofta fram kostnadsaspekten, dvs. kostnaderna blir för höga för att 

samarbetet med tredje part ska anses gynnsamt (Lyons, 1995; Aubert, Rivard & Patry, 2003). 

Hänsyn tas således endast till låga produktionskostnader när företag väljer att överlåta 

aktiviteter på andra företag.  

     Det förefaller emellertid som givet att backsourcing är en konsekvens av för höga 

kostnader i ett samarbetsavtal. Detta kan till stor del bero på att dessa kan mätas på ett enkelt 

och tillförlitligt sätt. När de totala kostnaderna för outsourcing överstiger nyttan, tvingas 

företaget överväga att ta hem de utlagda aktiviteterna och i fortsättningen låta utföra dessa i 

egen regi (Vining & Globerman, 1999). Detta angreppssätt mot att förstå backsourcing är 

okomplicerat, om inte analysen görs djupare. Vid en djupare analys bör man ställa sig frågan 

vad som egentligen har orsakat dessa förhöjda kostnader. Att endast konstatera att 

backsourcing är en konsekvens av för höga kostnader kommer inte hjälpa företag att förstå 

fenomenet. Även om det enskilda företaget genomför en heltäckande kostnadsanalys för att 

få fram den totala kostnaden för att lägga ut en verksamhet, finns det flera aspekter som ofta 

förbises. Detta beror på att outsourcing är ett tämligen komplext fenomen, och företag måste 

erhålla förståelse för detta innan beslut fattas.  

     Det finns betydligt fler studier om de problem som kan uppkomma vid outsourcing, än 

om vilka de avgörande problemen är för att företag ska tillämpa backsourcing. Freytag, 

Clarke och Evald (2011) söker förklaringar till olika problem som kan uppstå i en 

utbytesrelation, och vilka lösningar som kan betraktas som rimliga. Eftersom för tidigt 



  

 3 

avslutade kontrakt kan innebära höga kostnader, betraktas denna lösning ofta som ett sista 

alternativ när företag överväger sina ingångna avtal. Andra lösningar som ofta föredras är 1) 

klargöra vad som gäller i avtalet i syfte att uppnå enighet; 2) söka efter en ny 

samarbetspartner som på ett mer ändamålsenligt sätt uppfyller de önskade resultaten; 3) 

upprätta en spin-off affärsverksamhet, dvs. företaget bryter ut särskilda verksamhetsgrenar, 

och driver dessa som separata affärsverksamheter (Freytag, Clarke & Evald, 2011). 

Statistiken bekräftar likväl att backsourcing sker, trots att detta inte alltid eftersträvas. Även 

fastän det i slutändan beror på förhöjda kostnader, uppstår dessa inte ur tomma intet. 

Fenomenet är mer problematiskt än så, och trots detta är det fortfarande ett tämligen 

outforskat område. Flera forskare påpekar behovet av ytterligare studier i ämnet (Dibbern et 

al., 2004; Kremic, Tukel & Rom, 2006; Whitten & Leidner 2006; Veltri, Saunders & Kavan, 

2008; Whitten, Chakrabarty & Wakefield, 2010). Det finns flera studier som inriktas mot att 

förstå de bakomliggande orsakerna till varför företag väljer att överlåta funktioner på tredje 

part. Flertalet anlägger ett kostnadsperspektiv, och söker med hjälp av detta förstå 

outsourcing (Lyons, 1995; Saunders, Gebelt & Hu, 1997; Ang & Straub, 1998; Aubert, 

Rivard & Patry, 2003). Att anlägga ett kostnadsperspektiv för att förstå varför företag tar 

hem tidigare utlagda verksamheter kan förvisso bidra med insikt om vad som inte fungerat. 

Det finns emellertid andra angreppssätt att tillgå för att förstå varför företag går så långt att 

de överväger backsourcing. På så sätt kan kunskap erhållas för vad som är kritiska 

funktioner i ett samarbete, och vad som måste fungera för att minimera misslyckande. 

Studier som gör dessa djupare analyser, och därmed inte fokuserar på kostnader i första hand, 

bidrar till att utveckla förståelsen ytterligare. Young och Macinati (2008) visar exempelvis 

hur egenintresset i ett samarbete tar överhanden, och på så sätt erhålls inga fördelar från 

utbytesrelationen. Whitten och Leidner (2006) lyfter fram olika brister hos leverantören som 

centrala, exempelvis i kvalitet- och servicenivå. 

     Det finns således ett behov av att utforska området ytterligare, i syfte att förstå vad som i 

många fall ligger bakom de förhöjda kostnaderna i ett samarbetsavtal. Företag väljer 

outsourcing av lönsamhetsskäl, varför det är givet att backsourcing uppkommer när detta 

inte längre anses föreligga. Detta behöver nödvändigtvis inte enbart bero på en misslyckad 

utbytesrelation, utan andra förutsättningar har visat sig kunna föreligga (Veltri, Saunders & 

Kavan, 2008). Mot bakgrund av relevansen i ämnet och behovet att ytterligare forskning på 

området, inriktas denna uppsats mot att förstå vad som ligger bakom fenomenet 

backsourcing, och varför kostnaderna för en utbytesrelation ofta blir högre än väntat. I 

efterföljande teorikapitel diskuteras olika synsätt, och hur dessa kan fungera som alternativa 
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förhållningssätt för att förstå backsourcing. Vår förförståelse är också viktig för analysen av 

insamlad empiri. Viktiga metodval diskuteras genomgående, med avseende på bland annat 

insamling av empiri och analys. Uppsatsen innehåller en empiridel, som avser presentera 

resultaten på ett överskådligt sätt. Resultaten analyseras med avseende på centrala teoretiska 

begrepp, för att sedan utmynna i de slutsatser som studien kan bidra med. I denna kommer 

också förslag ges på vidare forskning inom området. 

1.3 Syfte 

     Denna uppsats syftar till att förstå hur backsourcing uppstår. Dels som en konsekvens av 

förhöjda kostnader, dels till följd av förändrade interna och externa förutsättningar. Genom 

studiet av flera företag som haft erfarenhet av backsourcing, och intervjuer med personer 

som innehar expertis på området, finns det goda förutsättningar för att uppnå syftet och 

besvara forskningsfrågan. Resonemanget ovan har lett oss fram till följande frågeställning: 

1.4 Frågeställning 

Vad upplevs vara de bakomliggande orsakerna till kostnadsökningar i en outsourcingrelation, 

som i förlängningen leder till backsourcing? 
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2 Teoretisk referensram 

     I detta avsnitt presenteras teorier och begrepp som syftar till att underbygga uppsatsen. 

Dessa teorier ska hjälpa oss att förstå hur backsourcing uppstår, och fungera som stöd vid 

analysen av insamlad empiri. På så sätt blir begreppet mer nyanserat. 

2.1 Kompetens 

     Kompetensaspekten synliggör en viktig anledning till varför företag väljer att ta hem sina 

utlagda verksamheter. Övergripande handlar det om kostnader, men dessa kan bero på 

kompetensbrist. Kärnkompetens lyfts ofta fram i studier om outsourcing. Prahalad och Hamel 

(1990) definierar ett företags kärnkompetens som “det kollektiva lärandet i en organisation, 

framförallt hur man lyckas samordna olika produktionsförmågor och integrera multipla 

teknikströmmar” (vår övers.). Vidare menar författarna att kärnkompetens handlar om 

kommunikation, deltagande och ett djupt engagemang för att arbeta över 

organisationsgränserna. Det involverar flera nivåer av medarbetare och funktioner. För att det 

enskilda företaget ska kunna utveckla kärnkompetens inom ett visst område krävs det att 

samtliga nivåer och funktioner inom en organisation samordnas. Den expertis som olika 

avdelningar inom organisationen besitter måste således kunna harmoniseras, eftersom det är 

deras totala värde som utgör organisationens kärnkompetens (Markides & Williamson, 1994). 

     Kärnkompetensperspektivet utgår från att endast de varor och tjänster som utgör 

kärnkompetens hos företaget ska produceras internt. Arnold (2000) redogör för tre element 

som betingar ett företags kärnkompetens: 

1) Företagets kundkrets måste uppfatta den karaktäristika som kännetecknar 

kärnverksamheten som relevant. Det är denna unika karaktäristika som skiljer 

företaget från dess konkurrenter. 

2) För att det ska vara möjligt att erhålla konkurrensfördelar genom 

kärnkompetensen, måste produkten och sakkunskapen vara unik över tid. 

Företaget måste kunna skydda sin unika kompetens mot imitation från 

konkurrenter. Barney (1991) beskriver detta som att företaget måste ha varaktiga 

konkurrensfördelar. 

3) Det är endast om dessa resurser kan användas för flera ändamål som de bör 

betraktas som kärnkompetenser, och därmed behållas inom företaget. 

För att företag ska kunna underhålla och vidareutveckla sin kärnkompetens, krävs det att 

mycket resurser avsätts för dessa aktiviteter. Sådana aktiviteter och resurser som inte kan 

hänföras till kärnverksamheten bör därför åläggas tredje part (Markides & Williamson, 1994). 
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På så sätt kan större ansträngningar riktas mot kärnverksamheten, och därmed skapas 

möjligheter till ökade konkurrensfördelar. Ett kompetensperspektiv på outsourcing uppvisar 

större strategisk betydelse än kostnadssynsättet, eftersom hänsyn tas till företagets långsiktiga 

kapacitet. Det handlar inte primärt om att reducera kostnader för den verksamhet som läggs 

ut, utan om att genom utveckling av kärnkompetensen erhålla ekonomiska fördelar. 

     Även om det enskilda företaget väljer att överlåta aktiviteter och funktioner som inte 

tillhör kärnverksamheten, är det viktigt att behålla en kunskapsnivå som möjliggör styrning 

och kontroll av verksamhetsgrenen. I detta sammanhang aktualiseras ett företags 

beställarkompetens, vilket avser företagets förmåga att kunna avgöra vilka aktiviteter som ska 

överlåtas på tredje part och hur dessa ska kunna harmoniseras med företagets affärsstrategi 

(Pohl & Förstl, 2011). På så sätt måste det finnas kvar en viss kompetensnivå om 

verksamhetsgrenen, även efter att denna blivit utlagd. Dels för att de utlagda funktionerna ska 

kunna integreras och utföras i enlighet med företagets strategier, dels för att kunna kontrollera 

hur leverantören sköter verksamhetsgrenen. 

     Det finns emellertid problem och svårigheter med begreppet kärnkompetens. Att 

operationalisera kärnkompetensen kan vara problematiskt, eftersom konceptet innefattar 

begrepp som “kunskapsuppsättningar”, “unika källor till inflytande” och “faktorer som är 

viktiga i längden”(McIvor et al. 2009, s. 25, vår övers.). Dessa begrepp kan förefalla vaga 

och abstrakta. Det är exempelvis svårt att identifiera vilka resurser i företaget som är viktiga i 

längden, eftersom det finns externa förändringar som är svåra att hantera. Att produkten och 

sakkunskapen ska vara unik över tid är inte heller helt enkelt att uppnå, eftersom marknaden 

blir alltmer konkurrensutsatt. Resurserna ska dessutom kunna användas till flera ändamål, 

vilket försvårar beslutsprocessen. Företag kan därmed omedvetet överge sina 

kärnkompetenser, eftersom man misstar sig på att vissa aktiviteter inte fyller flera ändamål. 

Dessa aktiviteter kanske inte är direkt hänförliga till kärnverksamheten, men har alltjämt en 

viktig strategisk betydelse för att denna ska kunna fungera ändamålsenligt. Även om 

sidoverksamheter inte bidrar till konkurrensfördelar, råder det ofta ömsesidigt beroende 

mellan dessa aktiviteter och kärnverksamheten (Bryce & Usseem, 1998). Därmed kan 

kärnkompetensen bli lidande när dessa sidoverksamheter inte behålls inom företaget. På så 

sätt kan det bli aktuellt med backsourcing när alltför stort fokus riktas mot att reducera 

kostnader för stödaktiviteter, i syfte att lägga mer resurser på kärnverksamheten.  

     Det kan också finnas kunskap hos medarbetarna som förvisso inte tillhör företagets 

kärnkompetens, men som likväl överträffar kompetensen hos den leverantör som får ta över 

ansvaret för en viss aktivitet. Detta medför brister i kvaliteten, eftersom kvaliteten skulle bli 
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högre om aktiviteterna utfördes internt. Kvalitetsbristen ger i sin tur upphov till förhöjda 

kostnader för köparen. Whitten och Leidner (2006) menar att brister i produkt- och 

servicekvaliteten är viktiga orsaker till att företag väljer att förändra ingångna avtal.  

2.2 Relationer 

    Om leverantören inte upplevs ha den kompetens som krävs för att sköta en utlagd 

verksamhet, kommer köparens förväntningar inte överensstämma med verkligheten. Detta 

kan bero på att kommunikationen med leverantören inte fungerar, dvs. de båda parterna har 

inte lyckats uppnå en gemensam förståelse för vad de vill få ut av samarbetet. För att uppnå 

en sådan gemensam uppfattning är det nödvändigt att utveckla en fungerande relation. Dyer 

och Singh (1998) argumenterar för ett relationellt synsätt i företagssamarbeten och diskuterar 

fyra möjliga källor till interorganisatoriska fördelar: 1) relationsspecifika tillgångar; 2) rutiner 

för kunskapsspridning; 3) kompletterande resurser/kapaciteter; 4) effektiv styrning. Genom 

att anta en relationsinriktad ansats när företag ingår utbytesrelationer, kan dessa fördelar 

uppnås. Därmed minskar också riskerna för misslyckande och backsourcing. Exempelvis kan 

resurser hanteras och införskaffas genom att företaget utvecklar sin relation till 

samarbetsparten. 

     Företaget är inte en enskild aktör, utan beroende av de relationer som utvecklats till andra 

företag som också ingår i nätverket. Outsourcing blir i detta sammanhang en fråga om 

specialisering, samutveckling, beroendeförhållanden och strategiformulering utifrån kontext 

(Freytag, Clarke & Evald, 2011). När köparens förväntningar inte överensstämmer med 

leverantörens förmåga att sköta den utlagda verksamheten, har detta ofta sin grund i 

kommunikationsproblem mellan de båda parterna. På så sätt kan den relationella inriktningen 

på ett samarbete reducera behovet av eventuell backsourcing i framtiden. Genom att 

kommunikation och samutveckling lyfts fram som en viktig del i samarbetet, kan båda parter 

utveckla en gemensam uppfattning om vad de vill erhålla genom avtalet. Backsourcing som 

uppkommer till följd av samarbetssvårigheter minimeras när de båda parterna arbetar mot att 

utveckla en god relation. Kontrakten kommer att ha låg grad av standardisering, där 

verkställande av förpliktelser, löften och förväntningar istället sker genom sociala utbyten. 

Detta medför att relationsperspektivet främjar normer som flexibilitet, solidaritet och 

informationsutbyte (Poppo & Zenger, 2002).  

     Det finns flera studier som framhåller vikten av att anta en relationsansats vid ingångna 

avtal. Marshall, McIvor & Lamming (2007) menar att de företag som utvecklar goda 

relationer med sina leverantörer minskar riskerna för att samarbetssvårigheter ska uppstå. 
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Därmed minskar också sannolikheten för att backsourcing ska uppstå till följd av detta. 

Studien framhåller att relationerna bör präglas av tillit och kommunikation i hög utsträckning, 

och mindre av kontraktsbundenhet. McIvor (2008) lyfter också fram vikten av välfungerande 

relationer för att samarbetet inte ska misslyckas. Relationsaspekten tillför flexibilitet i 

samarbetet, och tjänar till att fylla luckor i kontrakten som uppstår till följd av 

miljöförändringar (McIvor, 2008). Det finns till och med studier som hävdar att relationella 

normer kan fungera som substitut till formella kontrakt (Uzzi, 1997; Dyer & Singh, 1998). 

Man hävdar att formella, komplexa kontrakt är kontraproduktiva eftersom det signalerar 

misstro, och på så sätt uppmuntrar till opportunism (Poppo & Zenger, 2002). Opportunistiskt 

beteende uppkommer till följd av att det inte finns förtroende inbäddat i relationen mellan två 

eller flera företag. Opportunism är en konsekvens av att aktörerna handlar utefter 

egenintresset (Arnold & Lange, 2003). Att utforma relationella kontrakt, dvs. kontrakt som i 

hög utsträckning vilar på ömsesidigt förtroende, kan vara helt avgörande för att motarbeta 

opportunism i en företagsrelation (Dyer, 1996; Dyer & Singh, 1998; Marshall, McIvor & 

Lamming, 2007; McIvor, 2008). Backsourcing kan emellertid också orsakas av 

samarbetssvårigheter som uppstår till följd av att inget tydligt, utarbetat kontrakt finns 

tillgängligt. Strikt, formulerade kontrakt kan tillföra trovärdighet i avtalet. Dessutom kan 

sådana kontrakt underlätta problemlösning i samarbetet. Detta säger emot uppfattningen om 

att enbart förtroendeingivande relationer, och välfungerande samarbeten kan lösa problem 

som uppkommer under samarbetsperioden. Noggrant utarbetade kontrakt kan fungera som 

drivkraft för åtgärder mot förbättring (McIvor, 2008). 

     Relationella brister i ett samarbete blir framförallt tydliga när relationen präglas av 

opportunism. Young och Macinati (2012) hävdar att orsakerna till backsourcing i deras studie 

kan hänföras till opportunistiskt beteende, och hur detta inte togs på tillräckligt stort allvar. 

Relationella kontrakt, som betonar flexibilitet, förtroende, gemensam problemlösning och 

kontinuerlig kommunikation, kan alltså motarbeta opportunism. Därmed kan riskerna för 

backsourcing också reduceras. Avtal som i alltför hög utsträckning präglas av relationella 

mekanismer kan, å andra sidan, också ge upphov till problematisk outsourcing. I dessa fall 

saknas den tydlighet och strikthet som formella kontrakt bidrar med. På så sätt kan det vara 

svårt att lösa tvister som uppkommer under processen, eftersom ingen av parterna kan 

argumentera för sin rätt via det stipulerade avtalet. 

     Jones (2009) hävdar att hänsyn bör tas till skillnader i språk, värderingar och kultur när 

företag bestämmer att överlåta aktiviteter på tredje part, framförallt om de båda parterna är 

verksamma på olika kontinenter. Om företag inte inser dessa skillnader kommer 
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kommunikationen sannolikt försvåras, vilket kan orsaka missförstånd mellan kund och 

leverantör. Geert Hofstede var den första forskaren att identifiera skillnader i nationell kultur. 

Hans undersökning från 1980 genomfördes på IBM, och den syftade till att belysa dessa 

nationella skillnader. Studien genomfördes i 40 länder och bland 116 000 anställda. Studien 

framlägger hur viktigt det är att företag hanterar dessa kulturella skillnader, framförallt vid 

samarbeten över nationsgränserna.  

     Ee, Halim och Ramayah (2011) undersöker, vidare, hur vissa kvalitetsaspekter har större 

inverkan på relationskvaliteten i ett företagssamarbete än andra. Kommunikationen visade sig 

ha en stark påverkan på kvaliteten i en utbytesrelation. Ett företag som lyckas framföra sitt 

budskap och sina krav på ett korrekt sätt, möjliggör för leverantören att förstå vad kunden vill 

få ut av samarbetet. På så sätt kan färre misstag begås, och resurser behöver inte läggas på fel 

saker. 

2.3 Kostnader för ekonomiska samarbeten 

     Företag som helt enkelt beräknar kostnaderna för ett avtal med en leverantör, och väljer att 

ta hem verksamheten på grund av att samarbetet kostar för mycket, anlägger ett 

kostnadsperspektiv på backsourcing. Det kan vara produktions- eller servicekostnaderna som 

blir högre än väntat, och alternativkostnaden för att låta verksamheten utföras i egen regi är 

lägre. Med produktions- och servicekostnader avses de kostnader som krävs för att producera 

aktiviteten. Det kan handla om tillverkningskostnader för en materiell produkt, eller 

personalkostnader för service vid tjänster (Vining & Globerman, 1999). Backsourcing 

handlar övergripande om kostnader, och att ett samarbetsavtal inte når kostnadsfördelar. 

Företag som enbart gör en analys utifrån detta, kommer sannolikt behöva överväga 

backsourcing i framtiden. Ökade kostnader uppstår inte ur tomma intet, och det räcker inte att 

enbart se till låga produktionskostnader när avtal med tredje part sluts. Det kan också vara 

svårt att mäta i vilken utsträckning outsourcing leder till lägre produktionskostnader, men det 

finns likväl studier som påvisar ett samband (Lyons, 1995; Saunders, Gebelt & Hu, 1997). 

Det finns emellertid fler kostnader att ta hänsyn till innan beslut fattas om att lägga ut en 

verksamhet, så att de totala kostnaderna är högre än enbart produktionskostnaderna. Det är 

den sammanlagda kostnaden för ett samarbetsavtal som företaget måste ta hänsyn till, och de 

kostnader som inte kan hänföras till produktionen ses som transaktionskostnader (Vining & 

Globerman, 1999). 

     Williamson (2008) hävdar att det finns två valmöjligheter för det enskilda företaget, när 

det gäller att organisera verksamheten. Företaget kan alltid välja att behålla en aktivitet inom 
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företaget, dvs. fortsätta utföra denna i egen regi. Ett alternativt sätt skulle vara att överlåta 

vissa aktiviteter på en självstyrande tredje part. Därmed blir aktiviteterna marknadsstyrda 

och utsätts för konkurrens (Geyskens, Steenkamp & Kumar, 2006). Outsourcing blir i 

transaktionskostnadsteorin således en fråga om var en viss aktivitet (transaktion) lämpar sig 

bäst. Valet står mellan att låta utföra transaktionen eller aktiviteten internt (vertikal 

integration), eller låta marknaden ta över (horisontell integration eller outsourcing). 

Transaktionskostnadsteorin syftar till att explicit begrunda konsekvenserna av ett visst val 

(Ellram & Billington, 2001). Transaktionskostnader innefattar kostnader för planering, 

styrning och övervakning, upprättande av kontrakt med en annan part, samla in information 

om transaktioner etc. Det är således sådana kostnader som uppstår när man överlåter 

aktiviteter på marknaden, dvs. ingår samarbete med tredje part. Vertikal integration innebär 

enligt Williamson (2008) ett misslyckande från den fria marknaden att hantera 

utbytesrelationer mellan företag på ett effektivt sätt. I sådana fall är transaktionskostnaderna 

högre i förhållande till kostnaderna för att utföra aktiviteten internt. Transaktionskostnaderna 

avgör därför valet mellan att marknadsstyra en aktivitet eller låta utföra denna i egen regi. 

     Williamson (2008) definierar tre faktorer som avgör hur höga transaktionskostnaderna 

blir i en utbytesrelation. Dessa är hur specifik tillgången är, osäkerhetsfaktorer och frekvens. 

Om tillgången som används för att utföra transaktionen är specifik blir de båda parterna 

beroende av att samarbetet fungerar. Vid ett avbrutet samarbetsavtal kommer det uppstå 

omställningskostnader, eftersom det blir svårare att omallokera tillgångarna till följd av att 

tillgången är specifik för transaktionen. Om det istället rör sig om tillgångar som är enkla att 

omfördela till andra användningsområden blir parterna mindre beroende av samarbetet. 

     Osäkerhetsfaktorn kan delas upp i extern osäkerhet och intern/beteendemässig osäkerhet. 

Den externa osäkerhetsfaktorn är alltid närvarande eftersom transaktionen är beroende av 

marknaden. Däremot kan den externa osäkerheten stiga om marknaden exempelvis präglas 

av ständig teknikutveckling, eller oförutsedda förändringar i kundpreferenser. Williamson 

(2008) hävdar att ju högre den miljöbetingade osäkerhetsfaktorn är, desto högre bör 

sannolikheten bli för vertikal integration. 

     Den interna eller beteendemässiga osäkerhetsfaktorn uppstår till följd av att parterna 

egentligen inte vet vad de vill, och att dessa inte med full säkerhet kan veta huruvida den 

andre parten uppfyller sina åtaganden. Exempelvis kan köparen av en tjänst kräva 

reducering av priset, eftersom denne hävdar att erbjudande om lägre pris har erhållits från en 

konkurrent. Det är svårt att få bekräftelse på att detta är sant, eftersom köparen eventuellt 
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kan ha handlat utefter egenintresse. Det kan därför vara svårt för företag att utvärdera 

huruvida utbytesrelationen/-erna uppfyller förväntningarna. 

     Frekvens i transaktionskostnadsteorin avser i vilken omfattning olika transaktioner 

upprepas. Ju högre frekvensgrad, desto mer utvecklade system för styrning krävs för att 

transaktionerna ska kunna genomföras. 

     För företag som överväger backsourcing kan transaktionskostnadsanalysen vara 

användbar för beslut. Aubert, Rivard och Patry (2003) visar exempelvis hur viktig 

osäkerhetsaspekten är när företag väljer vilka aktiviteter som ska läggas på tredje part. De 

kommer fram till att företag i hög utsträckning låter aktiviteter med låg komplexitet, och 

därmed låg osäkerhet, bli utlagda. Författarna menar att detta bekräftar 

transaktionskostnadsanalysen vid beslut om outsourcing. Det finns även empiriska bevis för 

att tillgångens specifika karaktär har stor betydelse för om företag väljer att överlåta 

aktiviteter på tredje part. Ju mer specifik tillgången är, desto mindre är sannolikheten för att 

sådana aktiviteter ska bli utlagda (Lieberman 1991; Lyons 1995; Jensen & Rothwell, 1998). 

Eftersom detta är faktorer som har avgörande betydelse för om företag väljer att lägga ut en 

verksamhet, kommer dessa också påverka sannolikheten för backsourcing. En resurstillgång 

för att transaktionen ska kunna utföras kan plötsligt bli knapp, vilket ökar osäkerheten kring 

utbytesrelationen. Detta kräver ökade planerings- och övervakningskostnader, vilket i 

förlängningen leder till att utbytesrelationen inte längre är kostnadseffektiv. Detsamma 

gäller om den beteendemässiga osäkerheten ökar hos parterna. Om dessa inte känner 

förtroende för varandra är det sannolikt att de kommer behöva lägga resurser på att 

kontrollera och granska varandra, med avsikten att inte låta sig vilseledas. Detta innebär 

högre transaktionskostnader, vilket i förlängningen kan leda till backsourcing. 

     Transaktionskostnadsanalysen kan ge viss förståelse för varför backsourcing uppstår. När 

produktions- och transaktionskostnaderna överstiger alternativkostnaden för att ta hem 

verksamheten, kan detta vara ett tillräckligt skäl för backsourcing. Det kan emellertid finnas 

skäl till att fortsätta samarbetet, trots att de sammanlagda kostnaderna överstiger 

alternativkostnaderna för att tillämpa backsourcing. Det finns studier som kritiserar att 

tonvikten läggs på kostnader vid dessa överväganden. Detta medför att lite uppmärksamhet 

riktas mot hur sådana kostnadsbeslut påverkar organisationens långsiktiga kapacitet 

(Holcomb & Hitt 2007; McIvor et al., 2009). Dessutom finns det inte sällan orsaker till de 

förhöjda transaktionskostnaderna i ett samarbete. Backsourcing är inte enbart en konsekvens 

av att kostnaderna för ett avtal är för höga, utan kostnaderna har uppstått av en anledning. 

Det kan exempelvis vara följden av bristande kommunikation, och därmed ett inte 



  

 12 

tillräckligt relationsutvecklat avtal. Detta kommer att ge upphov till ökade 

transaktionskostnader i form av styrning och övervakning. 

     Power, Bonifazi och Desouza (2004) lyfter fram hur viktigt det är att företag noggrant 

förbereder sin outsourcing, och planerar denna i förväg. Efter att beslut tagits om att lägga ut 

en verksamhetsgren är det vanligt förekommande att företag vill få ut denna så fort som 

möjligt. Därmed görs inte en tillräckligt grundlig analys av vilka förutsättningarna är för att 

samarbetet ska bli lyckat. Det är viktigt att ha kunskap om hur denna utbytesrelation ska 

fortlöpa, och hur det enskilda företaget kan styra leverantören mot de önskade målen. I detta 

sammanhang aktualiseras behovet av kontroll över hur leverantören sköter den utlagda 

verksamheten. Enligt Barthélemy (2003) bör företag undvika att tappa kontrollen över en 

utlagd verksamhetsgren i så hög utsträckning som möjligt. Kontrollen brister ofta när det 

enskilda företaget inte avsätter tillräckligt mycket resurser för styrning och övervakning 

(Barthelémy, 2003).  

     Sammanfattningsvis är det således ofta förändringar i ett företags kunskapsuppsättning, 

relationskvalitet och transaktionskostnader som ger upphov till en total kostnadsökning. Inte 

sällan är det en kombination av dessa aspekter som medför backsourcing. Exempelvis kan 

ett företag välja att lägga ut en funktion som har nära anslutning till kärnverksamheten, 

vilket leder till att värdefull kompetens överges. Detta skapar hög grad av osäkerhet, vilket 

innebär ett större behov av styrningsaktiviteter. Styrningen kommer emellertid försvåras 

eftersom viktig kunskap om den utlagda verksamheten inte längre finns internt. Detta kan i 

sin tur påverka kommunikationen mellan det enskilda företaget och leverantören. Genom att 

belysa hur olika synsätt på backsourcing hänger ihop, samt hur dessa påverkar varandra, kan 

en djupare förståelse erhållas för varför fenomenet uppstår. 

 



  

 13 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras vilka metodval som gjorts under arbetets gång, och hur detta 

inverkat på uppsatsen. Vi inleder med ett metodologiskt resonemang, i syfte att skapa 

förståelse för läsaren varför en viss forskningsansats valts. 

3.1 Vetenskaplig inriktning 

     Denna uppsats syftar till att besvara frågeställningen vad som upplevs vara de 

bakomliggande orsakerna till kostnadsökningar i en outsourcingrelation, som i förlängningen 

leder till backsourcing. För att kunna bidra med förståelse krävs det att förståelse i första hand 

erhålls. Människor har kunskap om verkligheten utifrån olika aspekter. Till exempel har vi 

kännedom om den sociala verkligheten vi lever i, samt delar av den naturliga verkligheten. Ur 

en aspekt är sådant vetande oproblematiskt, men inom filosofin är en av huvudfrågorna 

huruvida det överhuvudtaget är möjligt att erhålla kunskap. Kunskapsteorin behandlar denna 

fråga (Wenneberg, 2000, s. 19). 

     Inom den socialkonstruktivistiska kunskapsteorin fokuserar man på det faktum att 

kunskap inte är oberoende av den sociala verkligheten. Sismondo (1993) diskuterar olika 

aspekter av socialkonstruktivismen och vilka faktorer som är relevanta att ta ställning till. De 

mest uppenbara aspekterna som framhävs i studien är konstruktionen av epistemologi, teorier, 

sociala objekt och ontologiska ståndpunkter. Vår kunskap ses som socialt konstruerad 

eftersom språket, och de begrepp som språket innefattar, hjälper oss att erhålla kunskap. Till 

skillnad från den objektivistiska synen på kunskap ställer sig förespråkare för 

socialkonstruktivismen inte frågan huruvida kunskapen är sann eller giltig, utan hur den 

uppstått och producerats (Wenneberg, 2000, s. 29 f). 

     Denna studie berör till stor del förhållandet mellan två eller flera företag, när dessa ingår 

ett utbytesavtal. Eftersom detta innebär ett socialt samspel mellan de båda parterna, och 

kontrakten stipuleras mot bakgrund av detta, kan vi inte säga att den kunskap som 

producerats i intervjusituationen är oberoende av denna kontext. Därför är det viktigt att 

anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där stor vikt läggs vid den sociala kontexten. 

De teorier som presenteras i referensramen har sitt ursprung i empirisk forskning, och är 

konstruktioner av den verklighet som människor lever i. Dessa kan inte argumenteras för 

utifrån en objektivistisk synpunkt, eftersom det inte med säkerhet är möjligt att hävda att den 

kunskap som erhålls via dessa teorier är “sann”. Frågan är istället utifrån vilken kontext 

kunskap produceras, vilket är olika beroende på vilket perspektiv som anläggs. Studier där 
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vikten av en välfungerande relation lyfts fram som avgörande för att inte avtalet ska brytas i 

förtid, anlägger ett särskilt perspektiv på backsourcing. Detta är emellertid inte en objektiv 

sanning, eftersom det finns andra aspekter som kan påverka avtalet. 

     Vidare är det viktigt att förstå hur beroende intervjusituationen är av den sociala kontexten, 

och att denna kan skilja sig väsentligt från varandra. Interaktionen mellan intervjuare och 

intervjuperson är avgörande för vilka svar som kan erhållas. Varje intervjuperson präglas av 

sina egna uppfattningar, och dessa har sitt ursprung i den sociala verklighet som denne lever i. 

Därmed kan inte subjektivitet och social kontext betraktas som felaktigheter i sökandet efter 

kunskap, eftersom dessa styr vilken kunskap som erhålls. Sismondo (1993) sammanfattar de 

insikter som socialkonstruktivismen erbjuder i en enda rekommendation: vi bör erkänna de 

sociala objekt som faktiskt existerar inom vetenskapen. Detta argument har tagits hänsyn till i 

uppsatsen, eftersom individer, begrepp och teorier ses som sociala objekt och inte som något 

objektivt “yttre”.  

     I denna uppsats har det inte varit relevant att argumentera för om resultaten är sanna eller 

inte, utan vilken betydelse sammanhanget haft för de resultat som producerats. Det har 

ansetts vara irrelevant att ställa sig frågan huruvida resultaten överensstämmer med 

verkligheten eller inte, eftersom verkligheten är en social konstruktion som inte är densamma 

i olika kontexter. 

     I denna uppsats har tolkningar av verkligheten varit viktiga, och i detta fall hur 

intervjupersonerna reflekterat och agerat. Detta överensstämmer med den 

socialkonstruktivistiska världs- och kunskapssynen, där tolkningar av social kontext 

bestämmer vilken kunskap som erhålls. Enligt Healy och Perry (2000) förutsätts att 

eventuella felaktigheter vid tolkning elimineras genom att rättvist och noggrant beskriva 

innebörden och tolkningarna av intervjupersonernas svar. Ett tolkande perspektiv har också 

speglat analysen av insamlad empiri, eftersom referensramens innehåll påverkat analysen av 

empiri. Det har därmed varit svårt att bortse från en tolkande ansats i uppsatsen, eftersom vårt 

studieområde beror på den sociala kontexten. Denna kontext inrymmer unika 

meningsmönster för de individer som agerar i denna verklighet. Därför har det varit irrelevant 

att eftersträva värderingsfri och objektiv kunskap, eftersom tolkningarna varit avhängiga 

subjektiva bedömningar. 

     Eftersom denna studie utgår från ett tolkande angreppssätt, har det varit naturligt att följa 

en kvalitativ ansats. Detta har hjälpt oss att förstå backsourcingprocessen, och varför den 

uppstår. Kvalitativa metoder har en lång historia och tradition inom organisations- och 

managementforskningen (Cassell & Symon, 2006). Gummesson (2000) menar dessutom att 
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kvalitativa metoder inom organisations- och managementforskningen kan fungera som 

“kraftfulla verktyg” för att komma fram till relevanta resultat. Trots detta är studier med 

kvalitativ inriktning underrepresenterade i de mest prestigefulla tidskrifterna inom området. 

Cassell & Symon, 2006 menar att detta beror på att redaktörer för dessa tidsskrifter förvisso 

erkänner kvalitativa forskningsansatser, men ser endast dessa som relevanta för specifika 

ämnesområden. Därmed blir kvalitativ forskning ofta “osynlig”, vilket enligt författarna är att 

likställa med att metoden inte erkänns som giltig. Eftersom den kvalitativa metoden 

innehåller större mått av flexibilitet, och ger stort utrymme för tankemässiga och filosofiska 

angreppssätt, har denna metod hjälpt oss att genomföra undersökningen på ett ändamålsenligt 

sätt (Cassell & Symon, 2006). 

3.2 Insamling av empiri 

     När information ska samlas in till en undersökning kan man välja att samla in primärdata, 

eller bearbeta sekundärdata. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två 

insamlingsmetoder är att vid insamling av primärdata är det forskaren själv som står för 

insamlingen. Detta kan ske exempelvis genom intervjuer eller utskick av enkäter. Syftet med 

att samla in primärdata är i första hand att erhålla kunskap som specifikt svarar mot 

undersökningens ändamål. Sekundärdata är ofta empiri som samlats in av andra forskare, och 

som i vanliga fall insamlats för annat syfte. Sekundärdata kan emellertid alltjämt vara till 

nytta för den egna undersökningen, eftersom sådan empiri kan innehålla viktig information 

som genom bearbetning kan svara mot syftet (Rabianski, 2003). 

     Denna studie syftar till att förstå hur backsourcing uppstår, och vilka bakomliggande 

orsaker som ligger bakom de förhöjda kostnaderna i en outsourcingrelation. Därmed har det 

funnits ett behov av att på egen hand samla in empiri som specifikt svarar mot vårt syfte. 

Backsourcing är fortfarande ett fenomen som inte ägnats stort forskningsintresse, vilket är 

ytterligare ett argument till varför sekundärdata inte kunnat hjälpa oss fullt ut. 

    När syftet är att söka djupare förståelse inom ett visst ämne är intervjuformen en användbar 

insamlingsmetod (Kvale & Brinkman, 2009, s. 116). Denna metod är den huvudsakliga som 

använts i denna studie.  En annan insamlingsmetod är deltagande observationer. Det hade 

emellertid varit svårt att genomföra en sådan, till följd av att denna studie fokuserar på att 

skapa förståelse för fenomenet backsourcing. Vid deltagande observationer är det viktigt att 

dessa utförs under genomförandeprocessen, av till exempel backsourcing. Det hade därmed 

varit svårt att samla in sådan empiri, eftersom vi inte haft möjlighet att delta i en sådan 

process. 
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     En av de vanligare intervjuformerna är den semi-strukturerade intervjun. Denna kan 

variera i sin utformning. Det handlar ofta om antalet frågor, eller grad av anpassning till 

följdfrågor. Vid utformning av intervjufrågor via denna form kan det vara en bra början att 

utarbeta närmare tio frågor, med avsikt att ställas i följd. Vissa av dessa frågor kan ha 

följdfrågor, i syfte att anpassa dessa så att de på ett lämpligt sätt passar intervjupersonen. Att 

använda sig av följdfrågor är ett verktyg för att säkerställa att så mycket information som 

möjligt erhålls, samt att användbar information mottas (Rowley, 2012). Dessutom kan detta 

tillvägagångssätt vara effektivt om intervjupersonen känner sig obekväm med situationen. 

Med hjälp av följdfrågor, som är direkt avhängiga intervjupersonens tidigare svar, kan 

personen bli mer mottaglig. Detta får personen att prata mer öppet kring ämnet, och det blir 

därigenom lättare att erhålla information som kan vara till nytta för att besvara studiens syfte. 

Vid intervjuerna i denna uppsats har olika intervjuguider varit lämpliga. Eftersom 

intervjupersonerna har olika bakgrund, och olika erfarenheter på området, har det varit 

nödvändigt att utforma olika intervjuguider till varje intervju. 

     Rowley (2012) betonar också vikten av att beakta antalet intervjuer som ska genomföras. 

Det är viktigt att avgränsa antalet intervjuer, eftersom det annars finns en överhängande risk 

att “drunkna” i empiri. Dessutom måste insamlad empiri analyseras, vilket är viktigt att ha i 

åtanke vid insamlingen (Rowley, 2012). 

3.3 Problem vid insamling av empiri 

     Easton, Fry McComish och Greenberg (2000) skriver om vissa fallgropar man ska 

uppmärksamma vid insamling av empiri. Dessa fallgropar kan delas upp i olika kategorier, 

och dessa definieras som utrustningshaveri, miljömässiga problem och 

transkriberingsproblem. I denna uppsats, där vi valt att spela in samtliga intervjuer, har vi 

tagit hänsyn till de tekniska problem som kan uppstå. Det räcker inte med att kontrollera att 

ljudinspelaren har startat under intervjun, utan en provinspelning i förväg, i syfte att testa 

ljudnivåer och liknande, har utförts. Vi har också under varje intervju haft tillgång till 

ytterligare en inspelningsenhet, i syfte att minska riskerna för utrustningshaveri. På så sätt 

behövde inte förlita oss på anteckningar. 

     Att enbart använda sig av anteckningar under en intervju har naturligtvis nackdelar. Dels 

försummas värdefull information, eftersom det inte är möjligt att få ner allt som 

intervjupersonen säger på papper. Dels kommer intervjuaren gå miste om sådana perifera 

faktorer, som exempelvis kroppspråk och attityder. Därför har anteckningar enbart förts när 

detta ansetts nödvändigt, exempelvis vid återkommande begrepp som intervjupersonen 
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använder eller viktig kontaktinformation. Det är viktigt att säkerställa utrustningens 

tillförlitlighet i förväg, eftersom intervjupersonen inte ska behöva vänta på att intervjuaren får 

ordning på sin utrustning. Även om intervjupersonen är tålmodig och väntar, signalerar detta 

att intervjuaren är oförberedd och slarvig. Detta kan i sin tur inverka på vilka svar som erhålls. 

     Det är viktigt att ta ställning till i vilken miljö intervjun ska genomföras. Det finns en 

mängd störningsmoment förknippade med vissa miljöer. Dessa kan exempelvis vara 

bakgrundsljud, kollegor som avbryter för att ställa frågor eller andra störande moment 

(Easton, Fry McComish och Greenberg, 2000). Att välja rätt miljö kan i många fall få 

intervjupersonen att känna sig mer avslappnad, vilket kommer att påverka tillförlitligheten i 

dennes svar. Därför bör miljön vara inbjudande och fri från störningsmoment. Dessutom 

måste intervjupersonen uppleva att denne kan prata öppet, utan risk från att bli hörd av andra 

(Dearnley, 2005). När vi bokade intervjun med Tomas Larsson på Atlas Copco, erbjöds flera 

olika platser och lokaler där intervjun kunde genomföras. Därefter fick han välja vilken plats 

som passade honom bäst. Detsamma gäller för övriga intervjuer, dvs. intervjupersonen har 

fått bestämma vilken plats som lämpar sig bäst. Samtliga intervjuer har utförts på respektive 

arbetsplats, och vi har därför behövt åka till både Stockholm och Linköping. Genom att ta 

ställning till hur dessa störningsmoment kan minimeras, ökar sannolikheten för att bättre 

resultat uppnås. 

     Wengraf (2001, s. 192) skriver om vikten att avsätta mycket tid för intervjun. Under 

samtliga intervjuer har ambitionen varit att dessa ska ta mellan 30-40 minuter. Vi har 

emellertid avsatt utrymme för oförutsägbarheter och frågor efter varje intervju. En intervju 

som beräknas till mellan 30-40 minuter bör således beräknas till det dubbla. På så vis känner 

ingen av parterna tidspress, och svaren blir mer utvecklande. Det är, vidare, viktigt att avsätta 

tid för reflektion efter intervjun. Med detta avses att intervjuaren skriver ner sina funderingar 

och tankar om intervjun, och detta bör göras i nära anslutning till intervjuns avslutande 

(Wengraf, 2001, s. 191). Detta kommer att underlätta det kommande analysarbetet, och 

hänsyn har tagits till detta. Omedelbart efter varje intervju har vi skrivit ned tankar och 

reflektioner om hur vi upplevt situationen. På så sätt har vi kunnat dokumentera sådana 

funderingar som inte hade framkommit i ett senare skede. Även om det väsentliga 

analysarbetet har skett först efter intervjuernas genomförande, har det ansetts viktigt att 

avsätta tidsutrymme för reflektion direkt efter samtliga intervjuer. På så sätt har riskerna för 

snedvridna resultat minimerats. 

     Wengraf (2001, s. 194) skriver att under insamlingsförfarandet bör man eftersträva 

“dubbel uppmärksamhet” till de svar som intervjupersonerna lämnar från sig. Det gäller att 
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noggrant lyssna på vad personen har att säga, och på så sätt erhålla bättre förståelse för 

innebörden i dennes resonemang. Samtidigt är det viktigt att inte tappa fokus på vilka frågor 

som redan ställts, och vilka frågor man alltjämt behöver få svar på. Dessutom gäller det att 

uppmärksamma omkringliggande faktorer hos intervjupersonen, till exempel tonfall och 

diverse beteendemönster. I denna studie har alla uppsatsdeltagare närvarat vid samtliga 

intervjuer. En eller två personer har agerat “huvudintervjuare”, och på så sätt skött en större 

del av dialogen. Den tredje personen har lyssnat noggrant på vad intervjupersonen sagt, och 

på så sätt kunnat uppmärksamma om viktiga frågor ännu inte blivit besvarade. Denne har 

också analyserat situationen och uppmärksammat omkringliggande faktorer, såsom beteende 

och kroppsspråk. Eftersom denna uppsats utgår från ett tolkande synsätt, och den sociala 

kontexten har inverkat på vilka resultat som erhållits, har samtliga intervjuer varit 

situationsbetingade. 

    Fördelen med att göra flera intervjuer är att det finns tid för anpassning och korrigering 

under arbetets gång. Under de olika intervjusituationerna stötte vi på vissa problem. Somliga 

var unika för respektive intervju, medan andra problem var återkommande. Trots att hänsyn 

togs till dessa svårigheter, uppstod liknande problem i efterföljande intervjusituationer. En 

stor utmaning har varit att inte ställa alltför ledande frågor, vilket vi hade i åtanke när 

intervjuguiden arbetades fram. Intervjuguiden orsakade emellertid vissa ledande 

frågeformuleringar under intervjusituationerna, eftersom guiden endast fungerade som stöd 

för frågeområden. Intervjupersonerna förstod inte alltid frågorna fullt ut, och kunde därmed 

inte ge meningsfulla svar. Det blev däremot tydligt att intervjupersonerna hade hög 

kunskapsnivå i ämnet, eftersom dessa ofta kunde motsätta sig sådana påståenden som de 

ledande frågorna gav upphov till. I takt med att vi blev mer bekväma i att genomföra 

intervjuer, kunde intervjuguidens fördelar utnyttjas. Vi blev duktigare på att ställa öppna 

frågor som var tydliga. I början hände det att flera frågor inkluderades i en och samma fråga, 

vilket gjorde det svårt för intervjupersonen att veta vad han eller hon skulle svara. Detta 

förbättrades således i tämligen snabb takt, eftersom vi drog lärdomar från varje 

intervjusituation. Med facit i hand hade troligtvis resultatet blivit bättre om intervjuerna 

utförts över en längre tidsperiod. Detta hade gjort det möjligt för oss att reflektera över 

intervjusituationerna i större omfattning, och därmed hade vi kunnat dra ännu fler lärdomar ur 

dessa. Däremot hade detta kunnat påverka de senare intervjuerna i alltför stor omfattning, 

eftersom ju längre tid som går mellan varje intervju, desto mer hade vi färgats av resultaten 

från tidigare intervjuer. Med detta i åtanke, anser vi inte att detta inverkat på studiens resultat 

i större utsträckning. 
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     Ett problem som utmärkte sig under insamlingen av empiri uppkom under en av de tidiga 

intervjuerna. Vi hade haft mejlkorrespondens med intervjupersonen, och bilden som 

skildrades var denne kunde tänka sig att ställa upp. När det blev dags att genomföra intervjun 

visade det sig att intervjupersonens uppfattning av vårt undersökningsområde skilde sig från 

vår egen. Vi blev därmed tvingade till att lyssna än mer noggrant på de svar som 

intervjupersonen delgav oss, och tack var detta kunde vi erhålla intressanta resultat från 

mötet. Det blev viktigt att få intervjupersonen att utveckla sina resonemang, och på så sätt 

kunde vi få fram resultat som var relevanta för studiens syfte. 

3.4 Urval 

     I denna studie har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats. Detta innebär att 

intervjupersonerna väljs ut på grundval av tillgänglighet, trovärdighet, insikt i ämnet och 

förmåga att uttrycka detta (Wengraf, 2001, s. 95). I kvalitativ forskning är det ofta mindre 

intressant att fånga ett stort, representativt urval för att kunna generalisera till en målgrupp. 

Det är viktigare att identifiera ett urval av deltagare som är informationsrika, även om dessa 

är ett fåtal (Bowers, House & Owens, 2011). Informationsrika deltagare är möjligtvis inte 

representativa för den bredare målgruppen, men detta är inte viktigt när generalisering inte 

har hög prioritet. Eftersom generalisering inte har prioriterats under arbetets gång, och vi sökt 

bidra med djupare förståelse i ämnet, har det varit viktigare att försöka identifiera 

informationsrika undersökningsobjekt, även om dessa varit ett fåtal. Mot bakgrund av detta 

har ett icke-sannolikhetsurval ansetts vara mest lämpligt i denna uppsats. 

     Ett icke-sannolikhetsurval kan delas upp i flera huvudmetoder, och ett av dessa benämns 

som ”ändamålsenligt urval” (Seale & Gobo, 2002, s. 418, vår övers.; Bowers, House & 

Owens, 2011, s. 56). I denna uppsats har ett ändamålsenligt urval använts, eftersom vi sökt 

intervjupersoner på grundval av vilka kunskaper dessa har i ämnet. Intervjuerna på Atlas 

Copco och Moelven Eurowand AB i Örebro tillkom till följd av att dessa har tillämpat 

backsourcing i någon utsträckning. Dessa utgör exempel på hur en backsourcingprocess kan 

se ut. Intervjun med Anders Snihs, chef för benchmarkingavdelningen på ISG i Stockholm, 

tillkom också genom ett ändamålsenligt urval. Detsamma gäller för intervjuerna med Peder 

Johansson, IT-chef på Saab i Linköping, och Jan Sjöstrand, konsult på Sjöstrand & Co. i 

Stockholm. Det egna omdömet styrde valet av dessa intervjupersoner (Wellington & 

Szczerbinski, 2007, s. 66), dvs. vår förmåga att bedöma huruvida deras kunskaper om 

backsourcing är tillräckliga och till nytta för uppsatsen. Vidare kan detta urval betecknas 

som ”typiskt”, dvs. urvalet har gjorts på grundval av vad vi tror är det mest typiska för 
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målgruppen. Intervjupersonernas erfarenheter av backsourcing, och deras uppfattningar om 

fenomenet, anses utgöra typiska bedömningar om varför det uppstår. Viss hänsyn har tagits 

till spridning, med avseende på vilken sektor inom det specifika företaget som blivit föremål 

för backsourcing. Det har ansetts vara fördelaktigt att finna företag som valt att överlåta både 

tjänste- och tillverkningsaktiviteter på tredje part. På så sätt uppnår studien högre trovärdighet, 

eftersom granskningen av enbart ett av dessa områden riskerar att snedvrida resultatet.  

     Generellt förknippas kvalitativa studier med ett icke-sannolikhetsurval, även om 

sannolikhetsurval förekommer (Wellington & Szczerbinski, 2007, s. 66; Bryman & Bell, 

2003, s. 379). Det har emellertid visat sig nästintill omöjligt för oss att använda 

sannolikhetsurvalet som urvalsmetod. Dels för att studien inriktas mot företag som tillämpar, 

eller har tillämpat, backsourcing och dessa är en tämligen snäv målgrupp. Dels för att det är 

svårt att ens få tillgång till delar av målgruppen, vilket är en konsekvens av dess storlek. 

     Kvale & Brinkman (2009, s. 113) skriver att antalet intervjuer i en studie ska vara 

avhängigt behovet i det enskilda fallet. Problemet är ofta att antingen för många, eller för få 

intervjuer genomförs. Vid ett för litet urval blir det svårt att dra slutsatser från resultatet, 

medan ett för stort urval försvårar analysarbetet och därmed orsakar tidsbrist (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 113). Vi har valt att ta hänsyn till denna problematik, och därför sökt göra 

så många intervjuer som ansetts nödvändigt. Utgångspunkten är att urvalet ska vara 

tillräckligt stort för att kunna besvara studiens syfte. Vi har eftersträvat identifiering av 

informationsrika intervjuerpersoner, eftersom detta ökar chanserna att erhålla relevanta 

resultat. Mot bakgrund av målgruppens begränsade storlek, har det visat sig desto viktigare 

att lyckas finna dessa informationsrika personer. De intervjupersoner som deltar i uppsatsen 

har samtliga haft erfarenhet av både outsourcing och backsourcing. Fem intervjuer har 

genomförts, där samtliga personer arbetar på olika företag. Intervjuerna har genomförts på 

Atlas Copco i Örebro, Moelven Eurowand AB i Örebro, Information Services Group (ISG) i 

Stockholm, Sjöstrand & Co i Stockholm och Saab AB i Linköping. 

    Målet med detta urval har inte varit att uppnå generaliserbarhet, utan snarare har 

ambitionen varit att identifiera informationsrika personer. Kontakt togs sedan med dessa via 

mejl, och vi kunde på så sätt avtala om tid och plats för när respektive intervju skulle 

genomföras. Under arbetets gång har vi kontinuerligt fört en diskussion om hur det är enklast 

att få access till rätt personer. Ett sätt kan vara att ta kontakt med en växel eller en 

informationsavdelning, som i sin tur förmedlar vidare till personer som har kunskap i ämnet. 

Detta förfarande innebär emellertid en risk att dessa personer inte förstår studiens syfte fullt 

ut, och därmed förmedlar vidare till “fel” personer. Två intervjuer kunde genomföras till följd 
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av att vi hade en företablerad kontakt med dessa intervjupersoner. Detta underlättade 

bokningen av de första intervjuerna. Vi ville emellertid etablera kontakt med sådana personer 

som har hög expertis i ämnet. Relevanta nyckelord för uppsatsen användes för att söka efter 

inflytelserika intervjupersoner. Dessa kunde identifieras via intervjuer i olika 

branschtidningar. Artiklarna i dessa tidningar fokuserar mot outsourcing och backsourcing, 

och på så sätt kunde intervjupersonernas relevans och tillförlitlighet bekräftas. Vi 

formulerade ett e-mejl där vi beskrev studieområdet, och varför vi ansåg att personens 

kunskaper och erfarenheter kunde vara relevanta. Vi behövde komma i kontakt med personer 

som hade stor erfarenhet av outsourcing och backsourcing, och där kunskapsnivån var hög. 

Sådana personer befinner sig ofta högre upp i en organisation, och vi var medvetna om att det 

kunde bli svårt att komma i kontakt med dessa inom kort varsel. Vi lyckades anordna en 

intervju med hjälp av detta tillvägagångssätt, och därför kunde ett likadant förfarande 

användas när intervju fyra och fem bokades. Det krävdes bakgrundsarbete för att hitta dessa 

informationsrika personer, och resultatet blev med all sannolikhet bättre än om kontakt hade 

tagits via en växel eller informationsavdelning. 

3.5 Presentation och analys av empiri 

     I början av analysarbetet är det vanligt förekommande att först och främst läsa igenom 

materialet, vilket i denna uppsats skulle innebära en genomlyssning av intervjuerna för att 

sedan påbörja transkriberingsarbetet. Wengraf (2001, s. 209) menar emellertid att man ska 

undvika detta förfarande. Ljudinspelningar är ofta uttömmande, men risken är överhängande 

att viktiga nyanser förbises om inte anteckningar förs. Dessa anteckningar kan ske både under 

och efter intervjusituationen. Om anteckningar görs efteråt är det viktigt att göra detta så snart 

som möjligt efter intervjun. På så sätt kan tankar och reflektioner konkretiseras, vilka kan 

komma till användning i analysarbetet. Dessa reflektioner tonar bort ju längre tid som går 

mellan intervju och analys, varför det är avgörande att dokumentera dessa i omedelbar 

anslutning till intervjusituationen. Vi har således efter varje intervju satt oss ner och 

diskuterat tankar och intryck som uppkommit under intervjun. Därefter har vi påbörjat 

transkriberingsarbetet. 

     Transkriberingen kan delas upp i två delmoment. Det första momentet är vad som enkelt 

kallas transkribering, dvs. att genomföra en fullständig transkribering av allt som sades under 

intervjun. Det är viktigt att detta arbete inte blir ofullständigt; även fastän vissa utläggningar 

uppfattas som osammanhängande bör inte dessa uteslutas från transkriberingen, eftersom 

detta troligtvis kommer försvåra det senare delmomentet. Intervjusituationen är ett 
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kommunikativt samspel mellan intervjuare och intervjuperson, och det blir svårt att analysera 

svaren utifrån detta om texten förkortas i den första omskrivningen. Intervjuarens frågor och 

intervjupersonens svar bör således omskrivas så att dess verkliga innebörd täcks. 

     I det andra delmomentet skapas en nyanserad version av det första transkriberingsutkastet. 

I detta skede förfinas texten så att den blir mer gripbar. Irrelevanta utlägg som inte tillför 

något till empirin kan uteslutas, och det första kodningsarbetet kan påbörjas. Däremot bör den 

ursprungliga transkriberingstexten finnas kvar i dess ursprungliga form, eftersom den alltjämt 

innehåller den ordagrant innebörden av de svar som erhållits och de frågor som ställts 

(Wengraf, 2001, 212 f). Denna arbetsmall har följts under transkriberingsarbetet i denna 

studie, även fastän det varit tidskrävande. Samtliga uppsatsdeltagare har deltagit i 

transkriberingsarbetet, i syfte att uppnå högsta möjliga effektivitet. Därefter har vi 

kontrollerat varandras transkriberingar, och på så sätt säkerställt att inga egna tolkningar 

återfunnits i omskrivningarna. 

     I kvalitativa studier är det vanligt att presentationen av insamlad empiri sker i löpande text, 

och beskrivningarna är ofta omfattande (Bowers, House & Owens, 2011, s. 145). Det är 

också vanligt förekommande att citat från intervjuerna presenteras under detta kapitel. På så 

sätt synliggörs resultaten från intervjuerna på ett tydligt sätt. Det är en god idé att inleda 

empiriavsnittet med en kortfattad sammanfattning, där de viktigaste resultaten från 

intervjuerna presenteras. I denna kan även redogöras för teman och begrepp som varit särskilt 

tydliga under de olika intervjuerna. Därefter kan empiriavsnittet utvecklas för att skildra en 

mer detaljerad beskrivning av vad som kommit fram under insamlingen. Detta kan således 

innehålla mer detaljerade beskrivningar över teman och begrepp som blivit synliga under 

intervjuerna. Innan resultaten från intervjuerna kodas och hänförs till olika begrepp i den 

teoretiska referensramen, är det viktigt att läsa igenom det transkriberade materialet grundligt 

(Mathie & Carnozzi, 2005, s. 126). Därefter bör det vara möjligt att systematiskt kategorisera 

all empiri. Det är viktigt att de olika kategorierna är internt homogena och externt heterogena. 

Detta innebär att allt som innefattas i en kategori måste hålla samman, och skillnaderna 

mellan de olika kategorierna måste tydligt framgå. 

     Vi valde utifrån tre olika sätt att presentera empirin: presentera empirin som en “massa” 

utifrån teoretisk referensram; redogöra för vad varje intervjuperson säger utifrån den 

teoretiska referensramen; presentera en sammanfattad version av vad intervjupersonerna 

säger, med inslag av citat. Vi anser att eftersom intervjupersonerna som deltar i denna uppsats 

har skilda bakgrunder, och arbetar på olika arbetsplatser, är det inte möjligt att på ett rättvist 

sätt presentera empirin utifrån referensramen. Vårt yttersta mål är att få empirin att “tala för 
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sig själv”, och vi uppfyller detta genom att presentera sammanfattningar av alla intervjuer, 

med inslag av centrala citat. För tydlighetens skull hade vi kunnat presentera empirin utifrån 

referensramens innehåll, men detta hade å andra sidan inneburit tolkande inslag i 

presentationen. Vi anser att empiriinsamlingen bidragit med intresseväckande resultat, varför 

vi gör valet att presentera dessa utan teorianknytning. I analysen jämförs resultaten mot vår 

teoretiska utgångspunkt, och det är således i detta avsnitt som en tolkande ansats får större 

utrymme. 

     Mathie och Carnozzi (2005, s. 128) menar att det är viktigt att skilja mellan vad empirin 

säger (deskriptivt) och vad denna betyder (tolkande). Det är således viktigt att först och 

främst presentera den empiri som samlats in på ett tydligt sätt, vilket har beskrivits ovan. 

Detta utgör sedan grunden för analysen. Kategoriseringen är lika viktig i båda 

arbetsprocesserna, men vid analysen blir vår tolkning av kategoriseringen och dess effekter 

central. Detta innebär att om det till exempel är bristande kontroll som avgör huruvida 

backsourcing sker eller inte, måste man ställa sig frågan vad detta har för betydelse och vilka 

slutsatser som kan dras från detta. Detta gör att vi bidrar med en djupare förståelse i ämnet, 

vilket inkluderar nya reflektioner och insikter utifrån de resultat som uppsatsen gett upphov 

till. 

     Kvalitativa studier utgår ofta från en berättande ansats, dvs. resultaten från studien berättas 

utifrån de svar som erhållits via intervjuer. Pentland (1999) skriver att ”berättelser är som 

redan upptrampade stigar för intervjupersonen” (vår övers.). Detta förhållningssätt gör att de 

kan relatera till frågorna, vilket får dem att berätta mer detaljerat. Därmed har det varit viktigt 

att utgå från en berättandeform i samtliga delar av arbetsprocessen. Det har varit avgörande 

att erhålla utförliga skildringar om upplevelser och erfarenheter från intervjupersonerna, 

eftersom det annars inte varit möjligt att presentera och tolka empirin utifrån ett berättande 

förhållningssätt. Enligt Bryman och Bell (2003, s. 463 f) är syftet med en berättande analys 

att erhålla deltagarnas återberättelser om händelser och upplevelser under intervjusituationen. 

Eftersom denna studie utgår från en konstruktivistisk verklighetssyn, där kunskap beror på 

kontexten i vilken kunskapen skapas, lämpar sig berättandeformen eftersom den hjälper oss 

att ta fram intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Dessutom har avsikten varit att tolka 

de svar som deltagarna lämnat under intervjuerna, vilket innebär att studien innehåller 

subjektiva inslag. Detta bekräftar också varför berättandeformen varit viktig i uppsatsen, 

eftersom ambitionen varit att varken erhålla objektiva resultat från intervjupersonerna eller 

bidra med objektiva slutledningar.  
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     Herman och Vervaeck (2001, s. 14) skriver att berättelser aldrig felfritt återspeglar en 

händelse eller situation. Författaren till berättelsen kommer alltid sammanfatta, utveckla, 

elaborera och utelämna detaljer i någon utsträckning. Detta innebär ett tydligt argument mot 

den berättande analysformen, eftersom empirin kommer att vara kategoriserad i någon form 

innan analysarbetet påbörjas. I denna studie har hänsyn tagits till denna problematik, men 

eftersom det finns andra analysformer där empirin är kodad i större utsträckning anses inte 

detta utgöra ett väsentligt problem. 

3.6 Studiens trovärdighet 

     Huruvida validitet och reliabilitet lämpar sig som kvalitetsmått i kvalitativa studier har 

Guba och Lincoln (1994, s. 105 ff) ifrågasatt. De hävdar istället att träffsäkerhet och 

trovärdighet ska fungera som kvalitetskriterier i kvalitativa studier. Eftersom den kvalitativa 

forskningen, i huvudsak, förespråkar flera olika sanningar är det inte möjligt att använda 

validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning. I denna uppsats har vi argumenterat för hur 

social kontext, språk och meningsmönster stipulerar olika sanningar i olika sammanhang. 

Därför fungerar kriterierna träffsäkerhet och trovärdighet som kvalitetsmått i uppsatsen. För 

att erhålla högsta möjliga träffsäkerhet finns det en rad olika metoder att tillämpa. En metod 

är att skicka ut de resultat och slutsatser som framkommit till intervjupersonerna, och så får 

dessa antingen bekräfta eller förkasta de tolkningar som gjorts. Detta är en form av validering, 

som har tillämpats i denna studie. På så sätt ökar träffsäkerheten, som i sin tur bidrar till att 

öka trovärdigheten (Guba & Lincoln 1985 s. 313 ff). 

     Överförbarhet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till generaliserbarhet. Ju mer 

detaljerat författarna beskriver studiens genomförande, desto mer ökar studiens överförbarhet. 

Detta innebär att det blir lättare för andra att använda dessa beskrivningar i andra miljöer och 

sammanhang, och på så sätt testas studiens genomförbarhet (Guba och Lincoln 1985 s. 316). 

Hänsyn har ständigt tagits till överförbarhetskriteriet i denna uppsats, eftersom redogörelser 

för tillvägagångssätt och metodval finns med genomgående. På så sätt anses överförbarheten 

i studien vara tämligen hög. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats genom de semi-

strukturerade intervjuerna. Dessa kommer att presenteras var för sig med utgångspunkt från 

vårt syfte och problemformulering. 

Återkommande teman och begrepp som varit tydliga under samtliga intervjuer är framförallt 

behovet av kontroll och styrning. Intervjupersonerna har också lyft fram kommunikationens 

betydelse i ett företagssamarbete. Övergripande handlar det om att se till helheten av att 

lägga ut en verksamhetsgren, och det är ofta ofullständiga analyser som orsakar 

backsourcing.  

4.1 Tomas Larsson - Inköpschef på Atlas Copco 

     Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, 

expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Tomas Larsson arbetar som inköpschef på 

avdelningen för gruv- och bergsbrytningsteknik. 

     Atlas Copco har tidigare låtit utföra hela tillverkningsprocesser för gruvprodukter i egen 

regi. Detta innebar att samtliga moduler för exempelvis en borranordning tillverkades i de 

egna fabrikerna, och sedan monterades dessa ihop till en slutprodukt. Tomas Larsson berättar 

att det sedermera blev aktuellt att endast ha slutmonteringen i egen regi, vilket innebar att 

samtliga moduler för en produkt lades ut externt. I detta skede hade fabrikerna i Örebro 

stationsmontering, där varje station utförde slutmontering av en hel produkt. Detta visade sig 

ineffektivt, varför varje station i fortsättningen arbetade utifrån delmonteringar. 

Arbetsprocessen utmynnade sedan i en färdigmonterad produkt. Slutmonteringen av 

gruvprodukter har emellertid tidigare varit utlagda hos externa parter, men numera utförs 

sådana aktiviteter i den egna verksamheten. 

“Det här diagrammet visar kvalitén på det som kommer ut. Det röda var när vi hade stationsmonteringen, och 

det blåa är när färre personer gör samma sak. Då får vi ner, och det är felpoäng vi ser till vänster, och då är 

tanken att vi ska bara ha produktionsliner eller monteringsliner som vi kallar det. Och då kommer vi öka 

produktiviteten med 25 %. Det går åt 25 % mindre tid när du gör samma sak upprepade gånger. Vi skickar ut 

och man monterar slangar på olika sätt. Ut med modulerna, och in med slutmontering av vissa produkter. Så all 

slutmontering och testning sker här nu” 
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Anledningen är således att detta bidrar till högre kvalitetskontroll, när färdigmonterade delar 

skickas till fabrikerna i Örebro för slutmontering till en färdig produkt. På så sätt kan 

produkterna kvalitetssäkras innan de skickas ut till kund. Tomas Larsson menar dessutom att 

kompetensen kring slutmonteringen är viktig, och denna är kärnfull hos Atlas Copco i Örebro. 

     Tomas Larsson redogör för ytterligare en backsourcingprocess som alltjämt inte är 

slutgiltigt fullföljd. Tidigare har Atlas Copco köpt en färdig, komplett produkt från en 

leverantör i Norge. Denna produkt har således helt och hållet varit utlagd hos en extern 

leverantör. Denna leverantör har stått för all produktion och montering, utan att Atlas Copco 

haft någon medverkan. Även konstruktionen av produkten låg ute hos leverantören, och det 

var främst av den anledningen som beslut togs om att ta hem produktionen. Man ville ha 

kontroll över konstruktionen, dvs. syftet var att konstruera om produkten till en ny, egen 

design. På så sätt kunde Atlas Copco ta över ansvaret för montering och tillverkning, 

eftersom produkten utgick från en egenkonstruktion. Tomas Larsson säger emellertid att 

montering och tillverkning av produkten kommer att överlåtas på tredje part i framtiden, men 

först när den egna konstruktionen är färdigställd. Det fanns fler orsaker till varför Atlas 

Copco valde att ta hem sin utlagda verksamhet från Norge. Kvalitetsbrister hos leverantören 

var en orsak, dvs. kompetensen hos leverantören var inte tillräcklig. 

“På en av dessa produkter, som vi köper från en firma i Norge, där har vi insourcat. Vi har köpt en komplett 

produkt, så insourcing för oss innebär att vi konstruerat om den till vår egen design. Vi kan montera den själva 

om vi vill. Och sedan har det också varit kvalitetsproblem, som vi då kände att vi inte har befogenheter och 

möjligheter när en annan leverantör äger konstruktionen.” 

     Tomas Larsson menar att det enbart är kostnadsreduceringar som ligger bakom besluten 

om att lägga ut verksamhetsgrenar på tredje part. Samtidigt var det inte särskilt länge sedan 

Atlas Copco påbörjade sin outsourcingverksamhet. Tomas Larsson hävdar att en viktig orsak 

till varför backsourcing inte inträffat i större utsträckning är att de inte påskyndat 

utvecklingen av outsourcing. De har avvaktat och på så sätt dragit lärdomar från andra 

företag som valt att lägga ut verksamheter. Det är framförallt styrning- och kontrollkostnader 

som har kunnat undvikas eftersom Atlas Copco byggt upp egna fabriker i både Kina och 

Indien. Stor del av produktionen sker i dessa länder, och eftersom dessa fabriker inte ägs av 

något annat företag har Atlas Copco kontroll över hela produktionsprocessen. Genom denna 

lokala förankring blir inte behovet av styrning lika stort, vilket reducerar kostnaderna. 
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4.2 Anna Ivarsson - Personalchef på Moelven Eurowand 

     Moelven Eurowand AB (nedan benämnd Moelven) är landets ledande tillverkare i att 

skapa rumslösningar med monteringsfärdiga och flyttbara innerväggsystem. Anna Ivarsson är 

civilekonom och har jobbat i företaget sedan år 2000. Hon har haft olika befattningar, bland 

annat som controller och ekonomichef. Idag arbetar hon som personalchef och har hand om 

arbetsuppgifter som gränsar mot både ekonomistyrning och personalfrågor. 

     Moelven i Örebro har tidigare haft löneadministrationen utlagd, och det senaste bolaget 

som man haft samarbete med är ett litet, lokalt bemanningsföretag. Det var utifrån 

tidsmässiga skäl som löneadministrationen lades ut, eftersom somliga anställda har utbetald 

lön i tvåveckors-intervall. Moelven hade således kompetensen för att driva administrationen i 

egen regi, men till följd av strategiska skäl aktualiserades behovet av att överlåta denna på 

tredje part. Sedan dess har Moelven haft flera olika leverantörer som tagit hand om 

löneadministrationen. Anna Ivarsson anser att servicenivån på lönetjänsterna blev högre när 

avtal slöts med den mindre samarbetspartnern, vilket i hög utsträckning berodde på den 

utvecklade personliga kontakten. Kostnadsaspekten var naturligtvis inte ointressant, fastän 

denna inte primärt låg bakom beslutet.  

“Jag tror att man valt att köra på dem för att vi har fått en bra personlig kontakt med dem. Upplägget har 

egentligen varit att de ska förse oss med den här tjänsten och vi har inte betalt, för att om de skulle vara sjuka så 

ska det inte komma någon ersättare.” 

Anna Ivarsson berättar att idén om att lägga ut löneadministrationen på en utomstående part 

sattes i relation till vilka kostnaderna skulle bli för att fortsätta driva denna internt. När beslut 

sedan fattades om att ta hem verksamheten syntes det tämligen omgående att det lönade sig 

att driva denna i egen regi. Anna Ivarsson menar att kostnadsreduceringarna omedelbart blev 

tydliga i de nya budgetarna för personalavdelningen. Detta var emellertid inte den primära 

orsaken bakom varför Anna Ivarsson fattade beslutet om att ta hem löneadministrationen. Det 

fanns en förbättringspotential i Moelvens lönesystem, och manuella delar skulle därmed 

kunna elimineras. Det fanns därför en insikt om att backsourcing skulle kunna bli aktuellt i 

framtiden, men man visste inte när en sådan process skulle kunna påbörjas. Anna Ivarsson 

berättar att tillfället infann sig när konsulten, som ansvarade för löneadministrationen på 

Moelven, slutade hos samarbetspartnern. Därmed uppstod möjligheten att satsa på 

utvecklingspotentialen i det egna lönesystemet, istället för att investera i ännu en 

upplärningsprocess av en ny konsult. Resurserna för att driva löneverksamheten internt fanns 

också tillgängliga, eftersom den egna personalen var beredda att arbeta intensivt under en 
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övergångsperiod. Anna Ivarsson menar att detta var en viktig förutsättning vid beslutet om att 

ta hem lönedriften. Om resurserna inte hade funnits internt vid beslutstillfället hade inte 

backsourcing varit aktuellt. 

     Anna Ivarsson menar att relationen till leverantören alltjämt är god och intakt. 

Samarbetspartnern har naturligtvis förlorat en viktig kund, men genom den väletablerade 

relationen med Moelven kunde övergångsprocessen gå smidigt till. Leverantören erbjöd 

resurser i form av personal under denna period, för att lära upp Moelvens anställda i hur 

lönesystemet fungerar. Detta, menar Anna Ivarsson, bekräftar leverantörens ambition att 

upprätthålla en god relation till sina samarbetspartners, och det är på så sätt den första 

leverantören hon skulle vända sig till om outsourcing skulle bli aktuellt i framtiden. Hon 

betonar också vikten av att se över kostnaderna innan beslut fattas om backsourcing. Att ta 

hem en verksamhet behöver nödvändigtvis inte medföra kostnadsreduceringar, utan det bör 

finnas andra anledningar till varför backsourcing är önskvärt. Ett exempel kan vara att 

kvaliteten förbättras. 

4.3 Anders Snihs - Benchmarkingchef på Information Service Group 

     Information Services Group (ISG) arbetar för att på olika sätt stödja företag inom privat 

och offentlig sektor. Genom benchmarking, konsultverksamhet och ledningstjänster söker 

ISG hjälpa företag att omvandla sina verksamhetsmiljöer. Fokus ligger på IT och 

resursplanering. Anders Snihs arbetar som chef på avdelningen för benchmarking. Han har 

tidigare arbetat på flera andra företag inom IT-branschen, med inriktning mot outsourcing 

och effektivisering. 

     Anders Snihs har under sin tid på ISG arbetat med sourcingfrågor av olika slag, och 

framförallt hjälpt företag i att utvärdera potentialen av outsourcing. Han menar att företag 

ofta drar sig för att besluta om backsourcing, eftersom kunskapen om den utlagda 

verksamhetsgrenen inte finns tillgänglig internt. Kompetensen kring verksamheten försvinner, 

när denna inte längre utförs i egen regi. Därmed blir det svårare att återigen bygga upp 

samma kunskapsnivå, som fanns innan verksamheten blev utlagd. Anders Snihs arbetar mot 

IT-branschen och har därför stor erfarenhet av outsourcing, eftersom företag ofta väljer att 

låta IT-funktioner bli utlagda. Han menar att företag ofta väljer att låta sin servicedesk bli 

utlagd, eftersom den anses vara tämligen väl avgränsad och transparent. I efterhand upptäcker 

företag att servicedesk, eller helpdesk, är en väldigt intim tjänst som ligger nära 

kärnverksamheten. Det är genom en servicedesk som det enskilda företaget får primär 

kontakt med sina kunder, och när denna blir utlagd uppstår ett större avstånd mellan företaget 
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och dennes kundbas. Anders Snihs menar att företag efterhand erhåller insikt om att 

hjälpcentret utgör en viktig strategisk verksamhetsgren, och därför bör full kontroll över 

denna eftersträvas. Dessutom är det vanligt förekommande att kostnadseffekterna inte blir 

som förväntat. Det finns en rad komplicerade faktorer som har att göra med styrningen av en 

utlagd verksamhet, och dessa är företagen ofta inte fullt medvetna om. Anders Snihs menar 

att företag som anlitar leverantörer för att sköta vissa verksamhetsgrenar ofta inte har den 

beställarkompetens och styrningsramverk som krävs för att samarbetet ska bli lyckosamt. 

Anders Snihs berättar att företag som i dagsläget inte valt att ta hem sin servicedesk, har 

börjat ifrågasätta om det verkligen är klokt att låta denna skötas av en tredje part.  

“Servicedesk är förmodligen det som är mest vanligt. De som inte har tagit tillbaka denna nu, det har börjat 

ifrågasättas och utvärderas ganska noggrant hos många av våra kunder idag. Är det så klokt att ha en outsourcad 

servicedesk? Man tittar på hela servicedesk-konceptet och i samband med det har man tagit hem det. Vi tror att 

ett missnöje eller en besvikelse uppstår till följd av att inte kommit med alla innovativa lösningar. Man kanske 

har haft en väldigt komplex och komplicerad, problematisk servicedeskmiljö tidigare och den har inte blivit 

bättre sen man lade ut den. Framförallt om man la den offshore” 

Å andra sidan, menar Anders Snihs, är det möjligt att låta affärskritiska system bli utlagda 

under förutsättning att det enskilda företaget har ett välutvecklat styrsystem för dessa 

aktiviteter. Det kan till och med visa sig vara ett klokt beslut att överlåta sådana aktiviteter på 

tredje part, eftersom det bidrar till större tillgänglighet och högre kvalitet. Oavsett om 

kostnaderna blir högre eller lägre, så kan det i slutändan visa sig strategiskt lönsamt att lägga 

ut dessa aktiviteter eftersom kvalitetsnivån höjs. Det är emellertid vanligare att företag börjar 

lägga ut mindre kritiska verksamhetsgrenar, vilket främst beror på riskmedvetenhet. Anders 

Snihs berättar om ett nytt fenomen som uppstått, som ett alternativ till det vanliga 

utbytesavtalet. Det blir alltmer vanligt att företag anställer personal som arbetar hemifrån, 

istället för att ha en arbetsstyrka i den egna verksamheten. Det finns inget kontor för denna 

personalstyrka, utan arbetsstyrkan blir istället virtuell. På så sätt kan infrastrukturkostnaderna 

reduceras, och en hög flexibilitet kan uppnås. 

     Anders Snihs har erfarenhet av både Request for Proposal (RFP) och Request for Solution 

(RFS). Det som skiljer dessa anbudsmodeller från varandra är framförallt att RFS innebär att 

företaget beskriver sin målbild, och sina affärskrav för leverantören. Fokus ligger därmed inte 

på hur den slutgiltiga lösningen ska se ut, vilket ger leverantören ett stort innovativt 

spelutrymme. Detta är svårare att uppnå vid RFP, eftersom anbudet är specifikt och 

välformulerat utifrån lösningsbilden. Anders Snihs menar att företag som tillämpar RFS löper 

mindre risk för missnöjde, och därmed riskerar backsourcing i mindre utsträckning. 
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Styrningen är emellertid alltjämt viktig, och det är det enskilda företagets ansvar att se till att 

styrningen anpassas efter ansvarsfördelning. Sedan är det väldigt viktigt att kommunikationen 

fungerar mellan parterna, och att överenstämmelse i hur kontraktet ska tolkas uppnås.  

“Bristande kommunikation, bristande fokus, bristande tid, och det har gått för fort. Det finns en allmän vilja att 

ta sig igenom det här snabbt och skriva avtal. Man skjuter en del av problematiken framför sig. En del saker 

beskrivs inte tillräckligt och behöver diskuteras och förhandlas innan avtal sluts. Vi ser att det finns ett antal 

komplikationer som kan komma upp efteråt, och då har man har olika tolkningar. Det är för luddigt beskrivet, 

och båda versioner går att tolka i den text som finns.” 

Detta är i vanliga fall svårt, varför avtalsperioderna för ett samarbete i dagsläget är kortare än 

tidigare. Anders Snihs menar att avtalsperioder på tio år nästan inte finns längre, och att 

kortare avtal tillför större dynamik i samarbetet genom att leverantören kontinuerligt måste 

säkerställa kundens tillfredsställelse. 

     Anders Snihs arbetar i dagsläget främst mot benchmarking, vilket innebär att han hjälper 

företag att värdera potentialen i olika verksamhetsgrenar och på så sätt kan ge vägledning om 

vilket sourcingalternativ som lämpar sig bäst. Han hjälper bland annat företag med att 

beräkna marknadspriset på en tjänst som övervägs att läggas på en utomstående part. Detta 

kan sedan användas i beslutsprocessen för huruvida verksamheten ska behållas i egen regi 

eller läggas ut. Anders Snihs menar att i nästan samtliga samarbetsavtal som sluts inom IT-

sektorn finns en benchmarkingklausul inskriven, dvs. det enskilda företaget har möjlighet att 

under samarbetsperioden utvärdera de fastställda avtalspriserna. Beroende på hur 

benchmarkingen faller ut, kan priserna justeras i enlighet med denna. Detta kan således lindra 

eventuellt missnöje som uppkommer under samarbetsperioden. Anders Snihs menar att det 

sällan går så långt att kunden bryter avtalet med sin leverantör, och därigenom tillämpar 

backsourcing. Mer vanligt förekommande är att kunden öppet uttrycker sitt missnöje för 

leverantören, under hotet att avtalet kan komma att brytas om situationen inte förändras. 

Leverantörer är ofta öppna för sådana diskussioner, eftersom det ligger i deras intresse att 

uppnå kundnöjdhet. Därmed är det i vanliga fall möjligt att omförhandla avtalade kontrakt, 

oavsett vad som på förhand fastställts. Ytterligare ett tillvägagångssätt som blivit alltmer 

vanligt, och som minskar riskerna för backsourcing, är att splittra upp stora avtal på flera 

parter istället för att ha alla avtal “i en och samma korg”. På så sätt kan olika funktioner 

läggas på olika parter utifrån vilken leverantör som är bäst lämpad. Detta underlättar 

styrningen för utlagda aktiviteter. 
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     Anders Snihs redogör, sammanfattningsvis, för vilka de viktigaste orsakerna bakom ett 

backsourcingbeslut kan vara. För det första är det en följd av missnöje mot leverantören, dvs. 

förväntningarna av outsourcing har inte uppfyllts. För det andra inser kunden att det finns 

bättre kompetens internt för att utföra aktiviteterna i egen regi, För det tredje är det vanligt att 

företag upptäcker den strategiska innebörden i en utlagd verksamhet, vilket skapar ett behov 

av full kontroll över denna. 

4.4 Jan Sjöstrand - VD för Sjöstrand & Co. 

     Jan Sjöstrand har byggt upp ett antal konsultföretag i olika namn. Det började med bolaget 

Svenska logistikbyrån. Sedan startades bolaget Establish AB, som på den tiden var Nordens 

ledande idéodlare av Supply-chain-management. Jan Sjöstrand var också med och startade 

upp UnitedLog, som sedermera såldes till sjätte AP-fonden. Han arbetade i två år på 

MySigma, innan grundandet av Sjöstrand & Co. kunde påbörjas. Jan Sjöstrand lämnade 

MySigma i augusti år 2013, och har sedan dess arbetat med att bygga upp detta nya 

konsultföretag. Han har stor erfarenhet av outsourcing i framförallt Kina, där han hjälpt 

företag som vill etablera sig utomlands med logistikfrågor och andra konsulterande tjänster. 

     Jan Sjöstrand menar att inom logistiken ställs ständigt frågan huruvida exempelvis ett 

företags lagerhållning eller distribution ska bli föremål för outsourcing eller insourcing. Han 

berättar att flertalet företag, historiskt sett, har beslutat om att lägga ut verksamhetsgrenar till 

följd av att man tror att detta ska lösa diverse problem som uppkommit. Genom outsourcing 

behöver det enskilda företaget inte utveckla egen kompetens. Verksamheten läggs på tredje 

part till följd av kompetensbrist, och därmed uppstår svårigheter med kontroll av 

verksamheten. Jan Sjöstrand menar att företag ofta misstar sig vad gäller kontrollaspekten, 

dvs. om det enskilda företaget inte kan kontrollera en verksamhet internt, hur ska denna 

kunna kontrollera verksamheten om den istället läggs på en extern part? En annan 

missuppfattning som han lyfter fram är företagens alltför stora fokus på att omvandla fasta 

kostnader till rörliga kostnader, genom att lägga ut verksamhetsgrenar till låglöneländer. Ofta 

förbises kontrollaspekten, vilket gör att kostnaderna för styrning ökar. Jan Sjöstrand berättar i 

detta sammanhang om en ny trend som gjort sig gällande i Sverige, nämligen att företag låter 

en tredje part sköta en viss aktivitet under en bestämd tidsperiod. Tillsammans med 

samarbetspartnern tar man fram ett gemensamt ramverk: vad är det som ska utvecklas? Sedan 

tar företaget hem verksamheten igen, när vissa nyckeltal erhållits. Detta tillvägagångssätt kan 

vara effektivt om det finns begränsningar internt som gör det svårt att utveckla en verksamhet. 
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     Jan Sjöstrand menar att begreppet backsourcing framförallt blev aktuellt när företagen 

som etablerat sig i Kina började inse att den bristande kontrollen utgjorde ett väsentligt 

problem. Då beslutade vissa företag om att ta hem verksamheten. 

“Jag kan säga det att den produktionen som under hela 2000-talet varit utlagd till Kina, den stora dominerande 

massan där är dock kvar, och fungerar förhållandevis väl. Det är många fler företag idag också som lägger ut än 

som hämtar hem.” 

     Däremot nämner Jan Sjöstrand ytterligare en trend som uppkommit under senare år, 

nämligen att företag flyttar sina verksamheter från Asien till Europa istället. Man inser 

svårigheterna med att styra en produktion eller ett företag med det avståndet, och 

konsekvensen blir att de beräknande kostnadsfördelarna inte erhålls. Detta beror till stor del 

på att fel beslutsunderlag tagits fram när beslut skulle fattas om att etablera sig på en annan 

kontinent. Jan Sjöstrand berättar att han hjälpt åtskilliga företag, som etablerat sig i Asien, 

med oron kring att ta hem en produktion eller annan verksamhet. En lösning har därför varit 

att låta dessa verksamheter flytta till europeiska länder, och framförallt till länder i Östeuropa. 

I länder som exempelvis Polen finns det relativa kostnadsfördelar att erhålla, som förvisso 

inte är lika fördelaktiga i förhållande till Asien, men där andra fördelar kan nyttjas. Företag 

reducerar exempelvis styrningskostnaderna, till följd av både det minskade avståndet och de 

kulturella likheterna. 

     Jan Sjöstrand menar att det stora flertalet företag som beslutat om en etablering i Kina gör 

en välutförd analys, där hänsyn inte enbart tas till låga produktionskostnader. Mot bakgrund 

av att somliga företag misslyckas i sin outsourcing, och därmed tvingas tillämpa 

backsourcing, är alltfler företag i dagsläget medvetna om hur viktig en välgrundad analys är. 

Jan Sjöstrand hävdar emellertid att det alltjämt finns ett flertal exempel på företag som utifrån 

ofullständiga analyser beslutar om att flytta verksamhetsgrenar till en annan kontinent. Han 

lyfter fram vikten av att genomföra en heltäckande landed-cost-analys, dvs. vilken kommer 

den totala kostnaden att bli för att producera och distribuera den här produkten tills den 

landar hos kund? När företag inte gör en landed-cost-analys är det inte ovanligt att styr- och 

kontrollkostnaderna visar sig överstiga de låga produktionskostnaderna. Jan Sjöstrand 

berättar om företag som beslutar om etablering i Asien på sådana banala grunder, som att en 

styrelse sätter press på ledningen: varför är inte vi i Kina och etablerar vår verksamhet? Målet 

kan exempelvis vara att för nästa verksamhetsår ska en ny produktgrupp ha sin produktion i 

Kina. I sådana fall görs inte analysen på korrekt sätt, utan incitamentet är att så snabbt som 

möjligt flytta produktionen utomlands. 
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     När företag väljer att ta hem verksamheter som ligger utlagda i Kina ökar också oftast 

kvaliteten. Jan Sjöstrand hävdar att i åtta fall av tio så ökar kvaliteten när verksamhetsgrenen 

återförs. Kvalitetsskillnaderna uppstår till följd av att företagen misstar sig på 

kvalitetskontrollen i landet. Jan Sjöstrand lyfter fram svårigheterna med att styra en 

verksamhet på andra sidan jordklotet från exempelvis Stockholm, eftersom det råder stora 

skillnader i kultur och arbetssätt. Även om styrningskostnaderna har en viktig betydelse för 

beslut om backsourcing, finns det ytterligare en aspekt som är svårare att hantera och beräkna. 

Denna utgörs av det faktum att företaget inte har full kontroll över den utlagda verksamheten. 

Konsekvensen av detta kan bli felaktiga leveranser men också en upplevelse av osäkerhet, 

eftersom full kontroll ofta inte kan erhållas till en rimlig kostnad.  

“Jag tror att de flesta besluten till backsourcing har tagits utifrån bristande kontroll. Det anses godtagbart att 

produktionen kostar lite mer, men flyttas verksamheten till Polen eller Baltikum så kommer man kunna lösa det. 

Därmed inte sagt att den övergripande ledande trenden är backsourcing, men det har kommit upp som alternativ.” 

Jan Sjöstrand säger att det är en försvinnande liten del som väljer att bryta sina avtal med 

leverantörer i Kina, för att ta hem verksamheten. Denna andel har emellertid ökat avsevärt, 

även om det rör sig om en numerärt liten del. 

     Företag som väljer att driva verksamhet på en annan kontinent, och i detta fall Asien, har 

olika angreppssätt för att lyckas med detta. Det finns företag som endast köper en definierad 

produktionskapacitet i en definierad fabrik, där tusentals andra enheter också tillverkas. I 

detta fall har det köpande företaget ingen egentlig egen kontroll. Sedan finns det företag som 

väljer att starta upp egna fabriker i dessa låglöneländer, och på så sätt erhålla fullständig 

kontroll över verksamheten. 

     Jan Sjöstrand lyfter fram kommunikationen som en viktig ingrediens för att ett avtal ska 

lyckas. Detta gäller framförallt i samarbetet med utländska leverantörer, där det råder stora 

skillnader i språk, kultur och traditioner. Jan Sjöstrand hävdar att kommunikationen är det 

största enskilda problemet vid samarbetsavtal med leverantörer på en annan kontinent. Även 

om en ökande del i Asien i dagsläget pratar engelska, kommer alltjämt innebörden i ord och 

meningar skilja sig från varandra. Detta har sin grund i kulturella skillnader, och det blir 

därmed desto viktigare för företag att lära känna kulturen. Jan Sjöstrand menar att åtskilliga 

styrnings- och kontrollkostnader hade kunna eliminerats om kommunikationen mellan 

exempelvis en kinesisk leverantör och en svensk kund fungerat felfritt. 
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     Sammanfattningsvis berättar Jan Sjöstrand om vilka han tror är de viktigaste orsakerna till 

backsourcing, och vad som är viktigt att tänka på vid beslut om outsourcing. Han har sedan 

tidigare berättat om att backsourcing ofta är en konsekvens av ett felbeslut, dvs. man har haft 

ett ofullständigt beslutsunderlag på förhand. Å andra sidan kan backsourcing i vissa fall också 

anses vara eftersträvansvärt. Förutsättningarna kan ha förändrats så mycket att det visar sig 

vara lönsamt med backsourcing. Jan Sjöstrand delger oss även vilka aspekter han anser vara 

de viktigaste för att outsourcing ska kunna bli lyckosamt. För det första gäller det att förstå 

och tolka kulturen på ett korrekt sätt. Det gäller att inse de kulturella skillnaderna, och 

komma fram till sätt att hantera dessa. För det andra får man inte underskatta behovet av 

styrning och kontroll. För det tredje måste en heltäckande landed-cost-analys genomföras. 

Jan Sjöstrand menar att flertalet företag börjar med att göra en förstahandsanalys, och sedan 

ser till att utveckla kontroll- och styrfunktioner. Kulturella skillnader betraktas inte som lika 

relevanta, men Jan Sjöstrand anser således att dessa istället är de viktigaste att förstå och 

hantera. 

4.5 Peder Johansson - Affärsutvecklingschef för ICT-gruppen på Saab 

     Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och 

marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Peder Johansson är bland annat 

ansvarig för Saabs IT-satsning i Indien, och har varit delaktig i IT-avdelningens 

förändringsarbete sedan början av 2000-talet. 

     Peder Johansson berättar om upprinnelsen till varför beslut fattades om att ta hem den 

tidigare utlagda IT-driften till egen regi. Saab hade tidigare både det som kallas för 

Infrastruktur och Applikationer i egen verksamhet. Runt år 1997 gjordes Infrastruktur till IT-

verksamhet, som då kallades för Combitech Network. År 2000 fattades beslut om att överlåta 

både IT- och applikationsutveckling på tredje part, men inte till en och samma. Saab gick 

därmed ut med två Request for Information (RFI) till marknaden, och valet föll på Computer 

Sciences Corporation (CSC) för infrastrukturdelen och VM-data för applikationsdelen. Den 

huvudsakliga anledningen till att CSC valdes hade sin naturliga koppling till Saabs täta 

samarbete med BAE Systems (BAE). BAE ägde 35 procent av Saab och CSC hade BAE som 

största kund. Motkravet från CSC var ett tio år långt kontrakt. 

“Detta är ett enormt långt kontrakt. Det var inte så långt på den tiden som det är idag. Idag är medellängden på 

ett kontrakt knappt tre år. Då var medellängden ungefär 5 år.” 

     Dagarna efter att avtal slutits med CSC, köper Saab Celcius AB av svenska staten. Detta 

innebar att Saab plötsligt fick tillgång till cirka ett 150-tal bolag, även om samtliga inte var 
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aktiva. Tieto Sweden AB (Tieto) blev ytterligare en IT-leverantör, vilket följaktligen innebar 

att Saab förfogade över två stora IT-avtal med två stora leverantörer.  

“Samtidigt som de kom in i bilden fanns det också tre enheter som hade egen drift. Vi trodde att vi hade gjort 

någonting för att ensa, men det var många gånger värre än vad vi hade innan.” 

     Saab var därmed fastklämt i två kontrakt, men år 2005 infann sig möjligheten att 

normalisera IT-driften. Istället valde Saab att förlänga kontraktet med Tieto. Peder Johansson 

menar att detta var av ett affärsbeslut till följd av att Saab tidigare köpt ett företag av Tieto i 

Finland, och detta var hårt knutet till den finska försvarsmakten. Kontraktet förlängdes 

därmed till ytterligare tre år, och samtidigt fanns avtalet med CSC kvar. 

“VD hade ett uttalat behov av att gå till ETT Saab, men det fanns inga pengar och inget initiativ någonstans att 

göra några IT-satsningar som tjänade till detta. Varje affärsenhet köpte endast det som de behövde för stunden. 

Någon långsiktighet fanns inte, eftersom man det hittade inga business case i detta. Det gynnade inte dem.” 

     I samband med en omorganisation av IT-strukturen och att avtalet med Tieto gick ut, drev 

Saab igenom beslutet om att ensa IT-infrastrukturen. Man ville enbart ingå samarbete med en 

leverantör. Peder Johansson menar att CSC inte var det givna alternativet, men likväl löpte 

avtalet på tio år. Att avbryta ett sådant långt kontrakt skulle innebära väldigt höga kostnader 

för Saab. Detta innebar att samarbetet med Tieto fasades ut. Saabs tre egna IT-enheter slogs 

ihop, och överläts till CSC. På så sätt fick CSC ett nytt kontrakt på infrastrukturdelen, där 

aktiviteterna omfattades av bland annat arbetsplatsnära tjänster, nätverk, pc, och så vidare. 

     Saab hade emellertid en serverdrift kvar hos Tieto. Tieto hade supportat Saabs gamla 

Celsius-koncern, vilket innebar att Saab hade datorhallar på 18 ställen i Sverige. 

“Dessa var väldigt gamla, och de avtalsformerna som hade varit innebar att Saab skulle godkänna alla 

investeringar som Tieto ville göra. Och det hade inte fungerat.” 

Det visade sig väldigt dyrt att låta Tieto fortsätta sköta denna del av IT-infrastrukturen. 

Förfrågningar skickades till CSC, men ett sådant avtal skulle också innebära höga kostnader. 

Därför fattades beslut om att ta hem all IT-drift som tidigare varit utlagd, eftersom detta 

ansågs vara den enda lösningen till att få ordning på verksamheten. 

“Vi har alltså gått emot strömmen. Mitt i finanskrisen, så gör Saab en insourcing av allt som har med serverdrift 

och datalagring att göra. Vi bröt oss loss från CSC-avtalet också. Vi byggde upp en egen driftsavdelning. Vi har 

virtualiserat och vi har idag virtualiseringsgrad på 87 %. Vi har ungefär 1700 servrar.” 
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Peder Johansson menar att det fanns önskemål om att genomföra ett förändringsarbete, och 

det var främst detta som låg till grund för beslutet. Dessutom ville man inte sälja detta 

förändringsarbete, så att någon leverantör skulle tjäna pengar på det. Förmågan att styra IT-

driften på ett effektivt sätt, så att Saab kunde uppnå dessa förändringar mot visualisering och 

centralisering, var inte tillräcklig när IT-verksamheten var utlagd. Peder Johansson menar 

också att ett samarbetsavtal har flera inbyggda mekanismer, som gör det svårt att kunna 

genomföra förändringsstrategier.   

“Tieto hade väldiga svårigheter med att bedriva det förändringsarbete som vi ville. Det var alldeles för många på 

Saab-sidan som motsatte sig förändringar. Är det för många kockar i soppan så är det svårt att enas. För att få 

alla att gå i samma takt, så måste alla godkänna. Detta är omöjligt och det var därför som vi tog in det till oss 

och gjorde det till IT-avdelningens problem.” 

Peder Johansson anser, vidare, att det ursprungliga avtalet med CSC kanske borde ha stoppats, 

med tanke på uppköpet av Celsius. Istället blev det således slitningar mellan två leverantörer 

(CSC och Tieto) om vem som ägde exklusivitet över Saabs IT-struktur.  

     Peder Johansson berättar om vad som är viktigt att ha i åtanke vid strategisk outsourcing. 

Han menar att det naturligtvis går att överlåta en strategiskt viktig IT-funktion på tredje part, 

men att det kräver mycket styrningsfunktioner och kontrollmekanismer. Dessutom måste man 

fråga sig vilken kompetens som ska finnas kvar i företaget. Exempelvis hade Saab kvar en 

stor skara kunniga medarbetare inom IT, även efter att IT-driften blev utlagd. Detta innebar 

att för varje förändring som CSC ville göra uppstod motsättningar mellan Saabs IT-personal 

och CSC. Peder Johansson menar således att företag bör behålla sådan kompetens som är 

relevant för det egna företaget. Saab har alltså skiftat perspektiv i denna fråga, i och med 

beslutet om backsourcing av IT-driften. 

 

“Istället för ett funktionsavtal som vi hade förut, där vi lade all IT-utveckling hos våra leverantörer, så har vi 

flyttat hem och byggt på vår egen beställarkompetens. Nu har vi duktiga tekniker, och nu utvecklar vi ny 

funktionalitet tillsammans med våra leverantörer.” 

Beslutet hade aldrig fattats om kompetensen för att bygga upp Saabs egen IT-verksamhet inte 

fanns hos medarbetarna. Peder Johansson menar att när beslut en gång tagits om att lägga ut 

en verksamhet, blir det väldigt svårt att sedermera besluta om att ta hem denna. Detta beror 

på att företaget sålt all sin kompetens om verksamheten till leverantören. Tack vare att Saab 

hade tre egna IT-verksamheter, som körde egen serverdrift, fanns basen för att kunna bygga 

upp en egen IT-drift. Dessutom var den befintliga driftmiljön väldigt skakig, vilket bidrog 
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med en insikt om att IT-verksamheten kunde skötas bättre internt. Peder Johansson hävdar 

också att tillfället för backsourcing var det rätta. 

“För oss var timingen rätt. Tittar man på hur det såg ut i världen så trodde folk inte att vi var kloka ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Andra gjorde sig av med kostnader för man trodde att detta skulle spara pengar, men vi 

sparade pengar fast vi gjorde tvärtom.” 

     Peder Johansson lyfter också fram relationsaspekten som en viktig ingrediens för att ett 

avtal ska bli lyckat. Saab arbetar ständigt för att skapa goda relationer med sina leverantörer. 

Samtidigt görs en åtskillnad mellan leverantör och partner, där partner är en samarbetspart 

som har gemensam affärsrisk med Saab. 

 

“men vi skiljer ändå på leverantör och leverantör och vi har de strategiska leverantörerna, de försöker vi 

verkligen att krypa under skinnet på, för då är det mycket lättare att jobba, så det innebär att vi hade en bra 

relation med Tieto, och med CSC, skitbra.” 

 

     Slutligen berättar Peder Johansson om vad som är viktigt att ha i åtanke vid övervägande 

av backsourcing. Han menar att en grundlig analys är en nödvändighet. Även om företaget 

tycks spara på att ta hem en utlagd verksamhet, är det inte säkert att kostnaderna reduceras i 

förlängningen. Därför är det viktigt med en grundlig analys, där företagets egna behov och 

förutsättningar står i fokus. 

4.6 Sammanfattande matris 

     Syftet med matrisen nedan är att tydliggöra likheter i intervjuerna. Även om 

intervjupersonerna kommer från olika bakgrund och skilda situationer, framgår det tydligt 

vad som blivit sagt och hur det kopplas till vår studie. Vi anser att detta sammanfattar 

centrala drag i empirin och ger en bra inledning till analysen.
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Tabell 1  

 Tomas Larsson Anna Ivarsson Anders Snihs Jan Sjöstrand Peder Johansson 

Kostnader Enbart 

kostnadsreduceringar 
som ligger bakom 

beslutet att outsourca. 

 Reducera 

infrastrukturkostnade
rna genom att anställa 

personal som arbetar 

hemifrån. 

Genomföra en 

heltäckande landed-cost-
analys, dvs. 

totalkostnaden för en 

utlagd verksamhet. 

Viktigt med 

grundlig analys av 
företagets 

förutsättningar 

innan beslut fattas 
att ta hem en 

verksamhet. 

Relation  Högre servicenivå 

med mindre 
samarbetspartner. 
------- 
Fortfarande god 
relation med 

leverantör. 

Kortare avtal för att 

tillföra dynamik i 
relationen. 
------- 
Kunden uttrycker sitt 
missnöje, under hotet 

att avbryta avtalet. 
------- 
Förväntningar 

stämmer inte överens 
med verklighet, 

bristande 

kommunikation. 

Kommunikationen är det 

största enskilda 
problemet vid samarbete 

med leverantör på en 

annan kontinent.  
------- 
Förstå och tolka kulturen 

på ett korrekt sätt. Inse 
de kulturella 

skillnaderna, och hantera 
dessa. 

Relationsaspekt är 

en viktig ingrediens 
för att avtalet ska bli 

lyckat. 
------- 
Arbetar ständigt mot 

att skapa goda 

relationer med 
leverantörerna. 
 

Kompetens Slutmonteringen är 

kärnfull och sköts hos 
oss. 
------- 
Kvalitetsbrist var en 
orsak till att ta hem 

produkttillverkningen 

 

Kvaliteten viktig 

för att ta hem, tänk 
bortom kostnader.  
 ------- 
Viktigt att 
resurserna fanns 

för att genomföra 

backsourcing. 
------- 
Kompetens fanns, 

strategiska skäl. 

Kunskap finns inte 

internt, varför företag 
drar sig för 

backsourcing. 
------- 
Servicedesk upplevs 

som avgränsad och 

transparent, men 
upptäcks efterhand 

som kärnfull. 
------- 
Kunden inser att 

kompetensen är bättre 

internt.  
------- 
Den strategiska 

innebörden i 
verksamhet skapar 

behov av full 

kontroll. 

Vid outsourcing behöver 

företaget inte utveckla 
egen kompetens. 
------- 
Kvaliteten ökar oftast 
när verksamheten tas 

hem, pga. bristande 

kontroll. 
------- 
Kompetensbrist gör att 

företag lägger ut, svårt 
med säkring av kontroll.  

Behåll sådan 

kompetens som är 
relevant för det egna 

företaget. 
------- 
Backsourcing hade 

inte inträffat om 

kompetensen för att 
bygga upp IT-

driften inte funnits 

internt. 

Kontroll och 

styrning 
Styrning- och 

kontrollkostnader kan 
undvikas, lärdomar 

från andra företag. 
 

 

 Viktigt med 

välutvecklat 
styrsystem om 

affärskritiska 

funktioner läggs ut. 
------- 
Styrning är alltid 

viktigt, oavsett vad 
som läggs ut. 
------- 
Kostnadseffekterna 
inte blir som 

förväntat. Svårt med 

styrning och 
beställarkompetens. 

Företag flyttar från 

Asien till Europa, pga. 
bristande kontroll. 

Lättare att styra och 

kontrollera 
------- 
Ej fullständig analys gör 

ofta att styrnings- och 
kontrollkostnader blir 

högre än förväntat 
------- 
Kostnad för att inte ha 

full kontroll är ofta 

svårare att beräkna. 

Förmågan att styra 

IT-driften på ett 
effektivt sätt, var 

inte tillräcklig när 

denna låg ute. 
------- 
Det krävs mycket 

styrning och 
kontroll när 

strategiskt viktiga 

funktioner läggs ut. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras våra analyser av det empiriska materialet. För tydlighetens skull 

följer analyskapitlet samma rubrikssättning som empirin. Efter att ha genomfört fem 

intervjuer, med personer på olika företag, blir det tydligt att deras uppfattningar om 

backsourcing inte skiljer sig nämnvärt från varandra. Det finns emellertid intressanta 

likheter och skillnader, och dessa analyseras nedan. Analysen sker med hjälp av vår 

förförståelse i ämnet, där varje intervju ställs mot den teoretiska referensramen. 

5.1 Tomas Larsson - Inköpschef på Atlas Copco 

     En vanligt förekommande missuppfattning om outsourcing är att denna uppstår endast till 

följd av kostnadshänsyn, och följaktligen görs samma koppling till backsourcing. 

Anledningen är att analysen inte görs djupare, eftersom det är enklare att argumentera för att 

det endast är kostnaderna som styr. Tomas Larsson hävdar att det enbart är kostnader som 

ligger bakom Atlas Copcos beslut om att överlåta funktioner på tredje part. Detta är också 

motiven bakom de beslut om backsourcing som tagits. Tomas Larsson benämner emellertid 

detta som insourcing, vilket enligt vår definition skiljer sig från backsourcing. Initialt ser 

företag i huvudsak till tillverkningskostnader när beslut fattas om att lägga ut verksamheter, 

men efterhand inser dessa vilken påverkan andra faktorer har. Även om Tomas Larsson inte 

uttalar detta, kan vi se att Atlas Copco analyserat sin situation noggrant innan beslut om 

outsourcing tagits. Därmed har företaget inte varit i behov av backsourcing i större 

utsträckning. Ambitionen är att kunna kontrollera och styra sina leverantörer på ett effektivt 

sätt. 

    Situationen när Atlas Copco beslutade om att ta hem konstruktionen från sin norska 

leverantör utgör ett exempel på Williamsons (2008) argument om hur den horisontella 

integrationen kan misslyckas. Den fria marknaden har inte lyckats bidra med tillräckligt hög 

effektivitet i samarbetet. Detta kan argumenteras för eftersom Atlas Copco valt att ta hem 

denna konstruktion och göra om den enligt kundernas önskemål. Transaktionskostnaderna 

skulle blivit för höga om Atlas Copco låtit leverantören ansvara för att göra de nödvändiga 

förändringarna. Framförallt kostnader för sådana aktiviteter som övervakning, styrning och 

planering hade blivit för höga, vilket innebar att verksamheten togs hem. 

    Atlas Copco har genomfört avsevärda förändringar i sina tillverkningsprocesser de senaste 

decennierna. Tidigare har företaget ansvarat för stora delar av tillverkningen internt, men 

genom att analysera företagets position på marknaden har man lyckats identifiera vilken som 
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är kärnverksamheten. Denna kärnverksamhet utgörs av slutmonteringsprocessen. Det är både 

resurskrävande och tidskrävande att identifiera och vidareutveckla ett företags 

kärnkompetens (Markides & Williamson, 1994). Aktiviteter som inte har tydlig anslutning 

till kärnverksamheten bör läggas ut på tredje part. Detta tydliggör att det i första hand är 

strategiska hänsyn som ligger bakom beslutet att låta tredje part sköta stationsmonteringen. 

På så sätt kan större fokus riktas mot slutmonteringen, och därmed kommer slutproduktens 

kvalitet öka.  

     Det var tämligen nyligen som Atlas Copco beslutade om att överlåta vissa funktioner på 

tredje part, och i dagsläget arbetar man vidare för att lägga ut ännu mer. Även om Tomas 

Larsson berättar hur Atlas Copco “förlorar pengar varje dag”, till följd av att man var 

tämligen sent ut med att lägga ut funktioner i förhållande till omvärlden, har detta även 

medfört positiva effekter. Tillverkningskostnaderna har förvisso inte varit så låga som de 

skulle kunnat vara, men å andra sidan har lärdomar tagits från andra företag som istället var 

tidiga med att börja överlåta funktioner på tredje part. Exempelvis berättar Tomas Larsson 

om hur Atlas Copco äger fullständig kontroll över etablerade fabriker i Asien. Genom den 

lokala förankringen, dvs. förståelse för skillnaderna i kultur, språk och traditioner, säkerställs 

samtliga leverantörers tillförlitlighet. Dessutom har bolaget egen personal på plats i dessa 

länder, och på så sätt säkras en hög grad av kontroll. Transaktionskostnaderna kan därmed 

minimeras, eftersom behovet av styrning och övervakning minskar. Atlas Copco har således 

inte enbart sett till kostnadsfördelarna, eftersom beslut om att lägga ut funktioner i sådana fall 

hade gjorts långt tidigare. Därmed har deras outsourcing inte misslyckats, och därför har 

backsourcing inte varit aktuellt. Stor uppmärksamhet har riktats mot företagets långsiktiga 

kapacitet, eftersom fokus inte enbart riktats mot att reducera kostnader (McIvor et al., 2009; 

Holcomb & Hitt, 2007). 

     Atlas Copco utförde således en grundlig analys av utgångsläget innan beslut togs om att 

överlåta funktioner på tredje part. På så sätt fanns en insikt om att outsourcing är ett tämligen 

komplext fenomen (Barthélemy, 2003). Man har värderat var kärnkompetensen ligger, samt 

vilka funktioner som är viktiga att ha kontroll över. Graden av osäkerhet har påverkat vilka 

funktioner som ska överlåtas på tredje part. Aubert, Rivard och Patry (2003) menar att företag 

ofta väljer att lägga ut aktiviteter med låg komplexitet, och som därmed har låg grad av 

osäkerhet. Detta har Atlas Copco tagit hänsyn till eftersom tillverkningen av moduler lagts ut, 

medan den komplexa slutmonteringen behålls i egen regi. 

     Sammanfattningsvis har således Atlas Copco tagit hänsyn till hur kärnkompetens, 

relationskvalitet och transaktionskostnader inverkar på utlagda verksamheter. Detta har 
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bidragit till att företaget inte varit i nämnvärt behov av backsourcing. Samtliga funktioner 

som ligger utlagda i Asien ägs av Atlas Copco. På så sätt underlättas styrningen och de 

kulturella skillnaderna kan hanteras. Den norska leverantören var en utomstående part, och 

som således inte ägdes av Atlas Copco. Produktionen togs hem till följd av att Atlas Copco 

hade bättre kompetens för att utföra denna. Vidare önskade företaget större kontroll över 

denna verksamhet. Därmed fanns också beställarkompetensen för att dels inse 

kvalitetsbristerna hos leverantören, dels kunna ta hem produkten till egen regi. 

5.2 Anna Ivarsson - Personalchef på Moelven Eurowand 

     Veltri, Saunders och Kavan (2008) menar att backsourcing inte alltid behöver uppkomma 

till följd av misslyckad outsourcing, utan av att företag istället inser den strategiska 

innebörden i en verksamhet. Denna insikt erhålls ofta till följd av att interna eller externa 

premisser förändras. Moelven valde att ta hem löneadministrationen, eftersom de insåg 

utvecklingspotentialen i lönesystemet. Utvecklingsarbetet skulle dessutom medföra 

kostnadsbesparingar, även fastän detta inte var den huvudsakliga anledningen till att 

löneadministrationen togs hem. Anna Ivarsson menar att detta inte varit möjligt om 

kompetensen inte funnits hos de egna medarbetarna, eftersom det krävdes resurser för att 

bygga upp en löneadministration internt.  

     Marshall, McIvor och Lamming (2007) lyfter fram relationskvaliteten som central i en 

utbytesrelation. Båda parter i ett företagssamarbete bör sträva efter att föra en kontinuerlig 

dialog, så att förtroende kan prägla relationen. Relationskvaliteten var hög i Moelvens 

samarbete med leverantören, och man lyckades utveckla en god personlig kontakt. Den 

utvecklade relationen underlättade för Moeleven att ta hem löneadministrationen, eftersom 

leverantören erbjöd resurser för att lära upp Moelvens egen ekonomipersonal. 

      Ett företags beställarkompetens om en utlagd verksamhet kommer till stor del att avgöra 

huruvida företaget kan styra och kontrollera denna på ett effektivt sätt (Pohl & Förstl, 2011). 

Kontrollen blev bättre när löneverksamheten togs hem, framförallt med avseende på 

kostnader. Moelven hade beställarkompetensen för att styra den utlagda verksamhetsgrenen, 

och dessutom säkerställdes denna när beslut togs om backsourcing. 
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5.3 Anders Snihs - Benchmarkingschef på Information Service Group 

     Att identifiera och värdera ett företags kärnverksamhet är inte alltid helt enkelt. Däremot 

kan det vara avgörande att lyckas med detta. Arnold (2000) har redogjort för ett antal element 

som betingar ett företags kärnkompetens, där han bland annat pratar om vikten av att 

företaget skiljer sig från dess konkurrenter med avseende på verksamhetsgrenen. Men även 

att det ska vara möjligt att erhålla konkurrensfördelar genom denna, samt att resursen bör 

kunna användas för flera ändamål. Åtskilliga företag som gör denna analys kommer fram till 

att en helpdesk på en IT-avdelning är tämligen standardiserad och transparent, varför en 

tredje part med fördel kan ta över ansvaret för denna. Transaktionskostnadsteorin lyfter fram 

vikten av att marknadsstyrda aktiviteter bör ha låg osäkerhetsgrad, för att inte 

transaktionskostnaderna ska skena iväg (Williamson, 2008). Verksamhetsgrenar med låg 

komplexitet har ofta också låg osäkerhetsgrad. Företag kommer inse att direkta 

konkurrensfördelar inte erhålls via en helpdesk, och eftersom komplexiteten är tämligen låg 

för sådana funktioner bör den skötas av tredje part. I detta sammanhang uppstår en 

motsättning mellan olika perspektiv eftersom verksamhetsgrenen, enligt Arnold (2000), inte 

medför konkurrensfördelar och enligt Williamson (2008) har låg osäkerhet. Därmed bör 

denna överlåtas på tredje part. Anders Snihs menar att flertalet företag efterhand inser att en 

helpdesk, eller en servicedesk, är en tämligen intim tjänst, som trots allt har en viktig 

påverkan på kärnverksamheten. Denna kritik mot att i alltför hög utsträckning värna om 

kärnverksamheten, medför att strategiskt viktiga sidoverksamheter läggs ut (Bryce & Usseem, 

1998). Anders Snihs menar att en helpdesk ofta har en viktig strategisk betydelse för det 

enskilda företaget, oavsett om denna faller under företagets kärnkompetens eller inte. Det 

uppstår ett behov av att kunna kontrollera denna stödtjänst, eftersom den har ett intimt 

beroendeförhållande till kärnverksamheten. 

     Vi kan identifiera ytterligare en motsättning mellan olika perspektiv i detta sammanhang. 

Det är ofta svårt för företag att få en kostnadseffektiv verksamhet utan att det går ut över 

kompetenskvaliteten. Anders Snihs berättar hur vissa företag börjat experimentera med att 

behålla verksamheten i egen regi, men att låta medarbetarna arbeta hemifrån. På så sätt kan 

företag erhålla högre grad av flexibilitet, samtidigt som avkall inte görs på kompetensen. 

     Prägeln på outsourcingrelationer har förändrats väsentligt över tid. Tidigare var det 

exempelvis vanligt förekommande att långa, omfattande avtal slöts. Anders Snihs berättar att 

dessa i förekommande fall kunde löpa på upp till tio år. Numera skrivs kortare avtal och på så 

sätt tvingas leverantören se till att hålla en god dialog med kunden, för att säkerställa dennes 

tillfredsställelse. Genom att leverantören bibehåller kontinuerlig kontakt med kunden, där 
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denne lyssnar till kundens önskemål och krav, visar leverantören på god förmåga till 

flexibilitet. På så sätt kan dessa genom gemensam problemlösning motarbeta sådan 

opportunism i en utbytesrelation, som enligt Young och Macinati (2012) är vanligt 

förekommande. 

     Anders Snihs menar att missnöje gentemot leverantören är en vanlig orsak till varför 

företag väljer att ta hem sina utlagda verksamheter. Ofta stämmer inte kundens förväntningar 

överens med verkligheten. Därför intar kommunikationen en central roll i utbytesrelationer 

(Ee, Halim & Ramayah, 2011). Genom att kunden lyckas framföra sitt budskap på ett för 

leverantören begripligt sätt minskar riskerna för att missförstånd ska uppstå. Detta kommer i 

slutändan innebära att resurser och tid inte slösas på fel saker. En god dialog med 

leverantören är ofta inte tillräckligt, för att denne ska förstå kundens förväntningar. Ett 

utvecklat system för styrning måste alltid finnas i en utbytesrelation. Anders Snihs menar att 

detta måste finnas, oavsett om den utlagda aktiviteten har strategisk innebörd eller inte. 

Därför måste tillräckligt med resurser avsättas för detta, vilket även inkluderar tid 

(Barthelémy, 2003). Ofta räcker det emellertid inte att enbart avsätta resurser i form av tid 

och pengar. Det är även viktigt med uppföljning. Detta blir svårt att utföra om det enskilda 

företaget övergett all kompetens på området. Anders Snihs lyfter därför fram vikten av att 

utveckla beställarkompetens, dvs. det bör finnas viss kompetens på området internt så att det 

är möjligt med kvalitetssäkring. Om beställarkompetensen inte finns kommer detta medföra 

åtminstone två väsentliga problem. För det första kompliceras styrningen avsevärt när 

företaget ska utvärdera ett område som ingen besitter kunskap om. För det andra kommer 

backsourcing uppkomma som en konsekvens av detta, men det blir betydligt svårare att ta 

hem en verksamhet där ingen kunskap finns internt. Med detta resonemang belyses vikten av 

att göra ett grundligt jobb i början av processen, samtidigt som uppföljning krävs för maximal 

effekt. 

     Ännu en svårighet är kommunikationsaspekten, dvs. om det brister i dialogen mellan kund 

och leverantör ökar riskerna för otydligheter i kontraktet. Anders Snihs menar att företag som 

initialt är flexibla i högre utsträckning blir tillfredsställda med sitt kontrakt. Företag som 

exempelvis väljer Request for Solution (RFS) istället för Request for Proposal (RFP) har en 

tendens att uppnå högre tillfredsställelse, eftersom leverantören får större utrymme att 

åstadkomma bästa möjliga lösning. Detta förfarande är ofta mer effektivt än att strikt 

formulera vad som ska levereras och hur det ska levereras. Genom att företaget ger 

leverantören större spelrum för att hitta en ändamålsenlig lösning, kan förtroende mellan 

parterna utvecklas. Om förtroendet inte funnits skulle leverantören inte fått större 
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spelutrymme. Poppo och Zenger (2002) menar att företag som antar ett relationsperspektiv 

istället för att beställa en färdig tjänst främjar normer som flexibilitet, solidaritet och 

informationsutbyte. Detta ömsesidiga förtroende kan minska risken för att leverantören 

agerar utefter egenintresset, eftersom båda aktörer arbetar mot samma mål genom gemensam 

problemlösning. 

     Sammanfattningsvis lyfter Anders Snihs således fram beställarkompetensen som central, 

eftersom denna avgör huruvida kommunikationen med leverantören fungerar eller inte. Utan 

beställarkompetens ökar riskerna för att kundens förväntningar inte överensstämmer med vad 

leverantören kan erbjuda. Detta leder i sin tur till missnöje, vilket i slutändan kan innebära 

backsourcing. När beställarkompetensen finns internt kommer företaget kunna ge 

leverantören ett större spelutrymme genom RFS, till att kunna identifiera den bästa lösningen. 

Detta öppnar för högre relationskvalitet, eftersom företaget och leverantören kommer behöva 

hålla en kontinuerlig dialog i syfte att säkerställa verksamhetens effektivitet. Företag som är 

medvetna om detta kommer därmed minska riskerna för eventuell framtida backsourcing. När 

denna analys inte görs i förväg, kommer ingångna samarbetsavtal med stor sannolikhet bli 

problematiska. 

5.4 Jan Sjöstrand - VD för Sjöstrand & Co. 

     Jan Sjöstrand har framförallt erfarenhet av outsourcing i Asien, och främst Kina. Han 

menar att företag ofta överlåter verksamheter på tredje part på grund av kompetensbrist, dvs. 

genom outsourcing behöver företaget inte bygga upp egen kompetens. På så sätt blir det svårt 

att styra och kvalitetssäkra de utlagda aktiviteterna, eftersom kunskapen inte finns om dessa. 

Enligt bland andra Prahalad och Hamel (1990) och Barney (1991) bör det enskilda företaget 

överlåta sådana funktioner som inte har direkt anslutning till kärnverksamheten. Därmed kan 

större fokus riktas mot att utveckla kärnkompetensen i företaget. Jan Sjöstrand menar att det 

emellertid blir svårt att kontrollera en verksamhet externt, om företaget inte kan hantera 

denna internt. Det behövs kunskap om den utlagda verksamheten, för att det ska vara möjligt 

med kvalitetssäkring och kontroll. När det enskilda företaget inser att kvaliteten brister hos 

leverantören, och nödvändig kontroll inte kan uppnås, kan backsourcing uppkomma som ett 

alternativ. Detta innebär således en invändning mot kärnkompetensperspektivet på 

outsourcing. Även om vissa verksamheter kan tyckas vara sidoverksamheter, blir det 

problematiskt att överlåta dessa om ingen egen kompetens utvecklats om dess funktion. 

Konsekvensen blir att styrningskostnaderna ökar, vilket gör att de totala kostnaderna för den 

utlagda verksamheten blir högre än beräknat. Jan Sjöstrand menar att företag ofta inte ser till 
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helheten när dessa beslutar om att lägga ut verksamheter. Därmed är det många företag som 

inte är medvetna om de transaktionskostnader som bland annat Vining och Globerman (1999) 

lyfter fram. Det gäller att få kännedom om den totala kostnadsbilden, och alltför stort fokus 

kan därför inte riktas mot omvandling av rörliga kostnader till fasta kostnader. Williamson 

(2008) talar om transaktionskostnadsteorin, där denna ska avgöra valet mellan att 

marknadsstyra en aktivitet eller låta utföra denna i egen regi. Eftersom företag som etablerar 

sig i Asien, och framförallt Kina, ofta enbart ser till de produktionskostnadsfördelar som 

dessa låglöneländer kan erbjuda kan transaktionskostnaderna skapa ett behov av att ta hem 

utlagda aktiviteter. Jan Sjöstrand hävdar, i enlighet med Vining och Globerman (1999), att 

det är den sammanlagda kostnaden för ett samarbetsavtal som företaget måste ta hänsyn till. 

Jan Sjöstrand beskriver detta som att företaget måste göra en landed-cost-analys. När denna 

inte görs på ett korrekt sätt är det sannolikt att transaktionskostnaderna överstiger de låga 

produktionskostnaderna, och följaktligen uppkommer backsourcing som ett möjligt alternativ. 

Däremot finns det kostnader i transaktionskostnadsteorin som är svårare att uppskatta. Jan 

Sjöstrand talar om kostnader för att inte ha full kontroll, och detta kan resultera i felaktiga 

leveranser och osäkerhet kring samarbetet. Osäkerhetsaspekten intar en viktig plats i 

transaktionskostnadsteorin, och enligt Williamson (2008) bör vertikal integration tillämpas 

för aktiviteter med hög grad av intern och extern osäkerhet. Denna osäkerhetsaspekt är 

företag ofta inte medvetna om, förrän svårigheterna med att kontrollera en utlagd verksamhet 

upptäcks. När det är svårt att kontrollera utlagda funktioner, ökar osäkerheten ytterligare. 

Därför gäller det att lägga ut verksamheter som det enskilda företaget har möjlighet att 

kontrollera, och detta är bara möjligt om företaget har kompetens om dess funktioner. Till 

följd av att osäkerhet kring en utlagd verksamhet skapar kontrollsvårigheter, ökar riskerna för 

att det enskilda företaget fullständigt kommer tappa kontrollen över verksamheten. Detta bör 

företag undvika i största möjliga mån, eftersom effekterna av samarbetet därmed inte 

kommer bli de önskade (Barthélemy, 2003). 

     De relationella aspekterna av en utbytesrelation, och framförallt kommunikationen mellan 

kund och leverantör, anser Jan Sjöstrand utgöra det största enskilda problemet. Detta gäller 

främst när leverantören är verksam på en annan kontinent. Kommunikationen utgör en viktig 

kvalitetsaspekt i relationen mellan kund och leverantör, och avgör huruvida samarbetet blir 

lyckosamt eller inte (Ee, Halim och Ramayah, 2011). Jan Sjöstrand menar att skillnader i 

språk, värderingar och traditioner är viktiga att ta hänsyn till vid samarbete mellan företag på 

olika kontinenter. Flera av de transaktionskostnader som förknippas med företags 

utbytesrelationer över nationsgränser kan elimineras om ansträngningar riktas mot att förstå 
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och hantera kulturskillnaderna. Om ingen hänsyn tas till detta kommer kommunikationsflödet 

försvåras, vilket kan orsaka missförstånd mellan parterna (Jones, 2009). Jan Sjöstrand hävdar 

att kommunikationssvårigheter är de viktigaste att hantera, och dessa har således en 

avgörande betydelse för huruvida samarbetet blir lyckat eller inte. Detta bekräftar Ee, Halim 

och Ramayahs, (2011) argument, dvs. kommunikationen mellan kund och leverantör måste 

fungera för att samarbetet inte ska bli misslyckat. 

     Backsourcing behöver nödvändigtvis inte bli aktuellt till följd av misslyckad outsourcing, 

utan kan ses utifrån en strategisk kontext (Veltri, Saunders & Kavan, 2008). Jan Sjöstrand har 

haft erfarenhet av företag som upplevt att backsourcing snarare medför positiva utsikter, än 

negativa konsekvenser. Detta gäller framförallt de företag som väljer att flytta sina 

verksamheter från Asien till Östeuropa. Även om de relativa kostnadsfördelarna inte är lika 

goda som i Asien reduceras styrning- och kontrollkostnaderna, till följd av det mindre 

geografiska avståndet och likheterna i tankesätt. Detta synliggör en alternativ trend inom 

backsourcing, eftersom företag nödvändigtvis inte behöver ta hem sina verksamheter till det 

egna landet. På så sätt kan företaget fortsätta bedriva outsourcingverksamhet, och alltjämt dra 

nytta av dess fördelar. 

     Det har uppkommit ytterligare en trend på senare tid som Jan Sjöstrand lyfter fram. Detta 

förfarande kan fungera som alternativ till att helt och hållet överlåta verksamhetsgrenar på 

tredje part. Det har blivit allt vanligare med företag som väljer att överlåta funktioner på 

tredje part under en bestämd tidsperiod, för att sedan ta hem dessa igen. Detta sker i 

utvecklingssyfte, dvs. ett gemensamt ramverk sätts upp där båda parter arbetar utifrån samma 

mål. Detta tillvägagångssätt kan innebära ett mindre risktagande, eftersom inga omfattande 

kontrakt behöver slutas. 

     Sammanfattningsvis lyfter Jan Sjöstrand således fram kommunikationen och 

kulturskillnaderna som centrala. Det gäller att kunna hantera dessa för att samarbetsavtal ska 

bli lyckade. Beställarkompetensen är också viktig för att kunna styra en utlagd verksamhet, 

men utan förståelse för de kulturella skillnaderna kommer denna kompetens inte vara till stor 

nytta. Flera styrnings- och kontrollmekanismer kan till och med elimineras genom att ägna 

tillräckligt mycket tid åt att förstå och hantera kulturen. På så sätt ökar relationskvaliteten i 

utbytesrelationen, och båda parter säkerställer att de får ut önskade effekter via samarbetet. 

Det är när företag inte ser till helhetsbilden som backsourcing uppkommer som ett 

nödvändigt alternativ. 
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5.5 Peder Johansson - Affärsutvecklingschef för ICT-gruppen på Saab 

     Saabs backsourcing av IT-driften utgör ett tydligt exempel på hur denna process kan 

uppfattas som både positiv och negativ. Beslutet om att ta hem IT-driften hade två olika 

beslutsgrunder. Dels satt Saab fast i två kontrakt med CSC och Tieto, där båda gjorde anspråk 

på exklusivitet över IT-strukturen. Dels ville bolaget genomföra ett förändringsarbete av IT-

driften, där arbete mot virtualisering och centralisering blev viktigt. Kontraktet med CSC var 

för omfattande och löpte på för lång tid, vilket innebar svårigheter för Saab att förhålla sig till 

uppköpet av Celsius AB. Avtalet med CSC kunde inte avbrytas, eftersom detta skulle 

innebära alldeles för höga kostnader. Samtidigt fick Saab ännu en IT-leverantör i Tieto, och 

man blev tvungna att förhålla sig till båda parter. Att ingå kontrakt som löper på flera år är 

riskabelt, eftersom förutsättningarna ständigt förändras både internt och externt. Detta skapar 

mindre utrymme för flexibilitet, vilket ökar riskerna för att avtalen måste förändras, och i 

värsta fall avbrytas (Whitten & Leidner, 2006; Veltri, Saunders & Kavan, 2008). Saab ingick 

ett avtal med CSC som skulle löpa på tio år, vilket är ett enormt långt kontrakt. Det var i stor 

utsträckning kontraktets omfattning som skapade svårigheter för Saab att förändra sin 

outsourcing. Peder Johansson är också medveten om vilka konsekvenserna kan bli av för 

långa kontrakt, men detta var samtidigt ett motkrav från CSC för att de skulle acceptera 

avtalet. Om kontraktet hade fastställts till att löpa på en kortare tidsperiod, hade backsourcing 

inte behövt inträffa. Situationen med att två leverantörer gjorde anspråk på Saabs IT-

verksamhet, hade kunnat förhindras om avtalet med CSC hade löpt på en kortare tid. Den 

serverdrift som fanns kvar hos Tieto, efter att kontraktet fasats ut, visade sig väldigt dyr att 

fortsätta driva. Detsamma hade gällt om CSC tagit över denna funktion. Följden blev att hela 

Saabs IT-drift togs tillbaka till egen regi, vilket möjligen inte hade skett om avtalet med CSC 

hade utformats annorlunda. 
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Samtidigt gav denna situation upphov till nya möjligheter för Saab, eftersom önskemål trots 

allt fanns om att förändra IT-strukturen. Även om det aldrig hade uppstått en situation med 

två IT-leverantörer, är det problematiskt att genomföra förändringsarbete av en verksamhet 

som ligger på tredje part. Peder Johansson menar att det finns inbyggda mekanismer i det 

avtalade kontraktet, som försvårar förändring. Det hade således kunnat ha varit aktuellt med 

backsourcing även om samarbetet med CSC och Tieto hade fungerat felfritt. Insikten var 

emellertid att backsourcing var det enda alternativet, för att det överhuvudtaget skulle vara 

möjligt att få ordning på den splittrade IT-verksamheten. Detta är ett exempel på hur både 

interna och externa förändringar ger upphov till möjligheter för företag att ta hem sin utlagda 

verksamhet, eftersom detta antas lönsamt (Freytag, Clarke & Evald, 2011). 

     Peder Johansson menar att tillfället var det rätta för att genomföra denna omstrukturering 

av IT-driften. Om inte kompetensen funnits internt för att bygga upp IT-strukturen, hade han 

inte fattat beslutet om att ta hem verksamheten. Markides och Williamson (2008) menar att 

fokus ska ligga på kärnverksamheten, och därför bör sidoverksamheter läggas på tredje part. 

Peder Johansson bekräftar att företag bör behålla sådan kompetens som är relevant för det 

egna företaget. När Saab lade ut sin IT-drift, fanns det alltjämt tre IT-enheter som skötte delar 

av verksamheten. På så sätt behöll likväl Saab kompetens om en verksamhet som blivit 

föremål för outsourcing. Detta hade både sina för- och nackdelar. När beslutet om 

backsourcing fattades blev de tre egna IT-enheterna avgörande i sammanhanget, eftersom 

kunskapen fanns för att bygga upp denna internt. Samtidigt uppstod motsättningar i 

samarbetet mellan CSC och Saabs egna IT-enheter. För varje förändring som CSC ville göra, 

fanns det ständigt IT-personal internt som motsatte sig detta. CSC hade därmed inte möjlighet 

att genomföra något förändringsarbete. Mot bakgrund av detta anser Peder Johansson att 

företag endast bör behålla sådan kompetens som är relevant för det egna företaget, eftersom 

det annars kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan kund och leverantör. Detta bekräftar 

således vikten av att fokusera på kärnverksamheten. Det finns studier som argumenterar för 

den strategiska innebörden i utlagda verksamheter, och som således kan vara kritiska att 

lägga ut (Bryce & Usseem, 1998; McIvor et al., 2009). Detta har inte varit relevant för Saabs 

IT-drift, eftersom Peder Johansson menar att det inte var några strategiska motiv som låg 

bakom beslutet om backsourcing. 
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     Sammanfattningsvis menar Peder Johansson således att företag bör fråga sig vilken 

kompetens som är relevant att ha kvar i den egna verksamheten. Detta angränsar således mot 

ett kärnkompetensperspektiv, och funktioner som inte faller under denna kategori kan därför 

läggas på tredje part. Det är viktigt med beställarkompetensen, men denna kan också skapa 

motsättningar mellan den interna personalen och leverantören. På så sätt bör sådan 

kompetens som tillhör en utlagd verksamhet inte finnas kvar i den egna verksamheten i större 

utsträckning. Strategiska funktioner, dvs. sådana funktioner som tillhör kärnverksamheten, 

kan naturligtvis läggas ut men det kräver ett välutvecklat system för kontroll och styrning. 
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6 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel redogör för vilka slutsatser vi kommit fram till i studien. Vi inleder med att 

besvara syftet och forskningsfrågan. Avslutningsvis förs en diskussion om förslag till vidare 

forskning. 

     Syftet med denna uppsats har varit att förstå hur backsourcing uppstår, och vad som ligger 

bakom kostnadsökningarna i en outsourcingrelation som i förlängningen leder till 

backsourcing. Fyra av de fem intervjupersonerna menar att outsourcing kommer att handla 

om kostnadsreduceringar i slutändan. Backsourcing uppstår således när detta inte längre 

medför kostnadsfördelar. Företag kan också välja att ta hem utlagda verksamheter, på grund 

av bristande kontroll eller önskemål om att utveckla denna i egen regi. Dessa behöver alltså 

inte primärt handla om kostnader, utan snarare om strävan efter högre grad av kontroll. I det 

fall där kostnadsfördelar inte ansågs som den primära anledningen till att överlåta funktioner 

på tredje part, framhölls istället strategiska orsaker och fokus på kärnverksamhet. I detta fall 

blev också den relationella aspekten viktig i valet av leverantör. 

     De förhöjda kostnaderna i en utbytesrelation beror framförallt på att företag underskattar 

behovet av kontroll och styrning. Det kommer alltid finnas ett behov av kontroll och styrning 

i ett samarbete, eftersom det enskilda företaget måste kunna säkerställa att leverantören 

erbjuder den rätta lösningen. När kontroll- och styrningsfunktioner inte finns tillgängliga i 

tillräcklig utsträckning, ökar riskerna för att det ska uppstå kvalitets- och servicebrister. För 

att företag ska kunna styra och kontrollera sina leverantörer behövs emellertid 

beställarkompetens, dvs. kunskap om den utlagda verksamheten. På så sätt blir det viktigt att 

företag inte överlåter all kompetens om en verksamhet på samarbetspartnern, eftersom detta 

försvårar arbetet med kvalitetssäkring. En alltför hög kompetensnivå internt kan emellertid 

begränsa leverantörens spelutrymme, eftersom motsättningar kan uppstå mellan den egna 

personalen och leverantören. Hänsyn bör således tas till vilken kompetens som är relevant att 

ha kvar i det egna företaget, och sådan kompetens som kan hänföras till kärnverksamheten 

stannar oftast kvar i egen regi. När strategiska funktioner läggs på tredje part, ökar behovet av 

kontroll och styrning eftersom dessa är kritiska för det enskilda företaget. Osäkerhetsgraden i 

funktioner och aktiviteter har visat sig avgöra om dessa ska behållas eller läggas ut. Ett alltför 

stort fokus på att lägga ut verksamheter som inte har direkt anslutning till kärnverksamheten 

kan emellertid leda till backsourcing i framtiden, eftersom det enskilda företaget inser att 
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denna är intimt kopplad till kärnverksamheten. Exempel på sådana funktioner är helpdesk 

eller servicedesk. 

     Kommunikationens betydelse i ett företagssamarbete kommer också avgöra huruvida detta 

blir lyckosamt eller inte. För att det ska vara möjligt för det enskilda företaget att kontrollera 

och styra sin leverantör, måste kommunikationen mellan dessa fungera tämligen felfritt. Det 

blir därmed viktigt att företag förstår den relationella aspekten i en utbytesrelation, eftersom 

båda parter tjänar på att hålla en kontinuerlig dialog med varandra. Detta skapar ett 

ömsesidigt förtroende mellan företaget och leverantören, vilket minimerar riskerna för att 

någon part börjar agera utefter egenintresset. Om det enskilda företaget och leverantören 

befinner sig i två olika länder, bör hänsyn tas till kulturella skillnader. Kommunikationen 

försvåras om det enskilda företaget inte förstår och tolkar kulturskillnaderna. Om detta inte 

görs kommer transaktionskostnaderna för samarbetet bli högre än väntat, eftersom mer 

resurser behöver avsättas för bland annat övervakning och styrning. 

     Vi kan således identifiera hur vissa centrala begrepp utmärker sig vid en utbytesrelation, 

och det har visat sig vara brister i dessa som får företag att överväga backsourcing. 

Sammantaget handlar det om att genomföra en grundlig analys innan beslut fattas, där 

samtliga ovanstående aspekter diskuteras och analyseras. Företag som inte tar hänsyn till 

detta kommer löpa större risk för att misslyckas med sin outsourcing. Efterhand kan detta 

slutligen leda till backsourcing. Det har emellertid framkommit att backsourcing inte enbart 

uppkommer som en konsekvens av misslyckade utbytesrelationer. Vi kan se hur företag 

väljer att ta hem utlagda verksamheter, eftersom interna och externa förutsättningar 

förändrats. Det uppstår möjligheter som gör det lönsamt för det enskilda företaget att tillämpa 

backsourcing. Detta kan exempelvis vara utvecklings- och förändringsarbeten i syfte att 

förbättra funktioner och aktiviteter. I detta sammanhang tillkommer en ny aspekt, nämligen 

det unika tillfället då företag beslutar om backsourcing. Två av intervjupersonerna nämner 

hur viktig timingen har varit, dvs. hur de plötsligt insett att företaget befinner sig i ett unikt 

läge där backsourcing är önskvärt. På så sätt blir även tidsaspekten viktig, eftersom det gäller 

att analysera den nuvarande situationen innan beslut fattas. Vidare nämner dessa två 

intervjupersoner hur viktigt det är att ha resurser och kompetens i det egna företaget, för att 

möjliggöra backsourcing. Annars blir det svårt att bygga upp en ny, egen verksamhet internt. 

     Det har framkommit tre nya trender inom detta område under arbetets gång. Det blir allt 

mer vanligt förekommande med företag som väljer att endast under en bestämd tidsperiod 

överlåta en verksamhetsgren på tredje part. Detta sker i utvecklingssyfte, och avsikten är 

således att sedermera ta hem verksamheten igen. Det kan finnas begränsningar i den egna 
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verksamheten, som gör det gynnsamt att låta en tredje part stå för utvecklingsarbetet. Detta 

innebär ett mindre risktagande, eftersom det enskilda företaget inte utsätter sig för risken att 

misslyckas med samarbetet på samma sätt som vid outsourcing. De båda parterna arbetar 

gemensamt fram ett ramverk för hur utvecklingsarbetet ska gå till, och några längre 

avtalsperioder sluts inte. 

     Det finns alternativ till att organisera en organisation utifrån outsourcing eller insourcing. I 

dagsläget blir det vanligare att företag, inom framförallt IT-sektorn, låter personal inom en 

viss verksamhetsgren arbeta hemifrån. På så sätt behöver det enskilda företaget inte avsätta 

pengar för lokalkostnader genom att lägga ut denna verksamhet, och samtidigt frigörs 

resurser internt. Detta skapar en virtuell arbetsplats för denna arbetsstyrka, vilket bidrar till 

ökad flexibilitet. Dessa medarbetare kan förhållandevis enkelt sättas in i den egna 

verksamheten när det finns behov av ytterligare arbetskraft. 

     Allt fler företag i Sverige väljer i dagsläget att flytta sina verksamheter från låglöneländer 

i exempelvis Asien, där produktionskostnaderna är låga, till länder i Östeuropa. Företagen har 

insett svårigheterna med att hålla nere transaktionskostnaderna, när verksamheter sköts av 

företag som är verksamma på en annan kontinent. Därmed behöver företag nödvändigtvis 

inte ta hem utlagda verksamheter till det egna landet, utan kan alltjämt behålla 

kostnadsfördelar även om dessa inte är lika fördelaktiga som tidigare. Styrnings- och 

kontrollkostnader kan hållas nere till följd av att skillnader i kultur, traditioner och språk inte 

är lika stora. Därmed underlättas kommunikationen i utbytesrelationen. Dessutom är det 

geografiska avståndet inte lika stort, vilket underlättar för kontrollen och styrningen. 

     Vi anser att dessa nya trender bör bli föremål för vidare forskning. De erbjuder alternativ 

till outsourcing, insourcing och backsourcing. Eftersom vår studie berör fenomenet 

backsourcing, blir det framförallt intressant med vidare forskning om företag som väljer att 

flytta verksamhetsgrenar från Asien till Östeuropa. Dessa har kommit fram som alternativ till 

backsourcing, och föredras ofta eftersom det kan innebära höga kostnader att ta hem en 

utlagd verksamhet. Vidare bör fortsatt forskning inriktas mot att analysera fenomenet 

backsourcing ytterligare. Denna uppsats kan bidra med praktiska rekommendationer till 

företag som överväger backsourcing, men också till företag som upplever ett behov av 

outsourcing. Det finns alltjämt lite empirisk forskning i ämnet, vilket skapar ett behov av 

ytterligare i studier i ämnet. På så sätt kan fenomenet utvecklas ytterligare, och en djupare 

förståelse kan erhållas för dess innebörd och betydelse. 
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