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Syfte: Att via en kvalitativ fallstudie komplettera och uppdatera befintlig 
teori inom forskningsområdet Shared Service Centers med fokus 
på dess definition och motiv för implementering, vilket ska bidra 
till att skapa en djupare förståelse för fenomenet i sin helhet. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ fallstudie i en av Nordens största 
banker som innehar bred erfarenhet av SSC. Arbetets empiriska 
data bygger på fyra semi-strukturerade intervjuer från personer 
som varit delaktiga i införandet av SSC inom banken, både 
nationellt och internationellt. Vi har också gått igenom dokument 
vi erhållit samt fört en löst strukturerad intervju med en konsult 
med mångårig erfarenhet inom olika former av sourcing. 

Slutsats: Denna studie har visat att det inte finns någon entydig definition 
för SSC. Fallföretagets definition kan närmast beskrivas som att 
SSC är en enhet inom organisationen som tillhandahåller tjänster, 
vilka delas av flera slutbrukare. Den största skillnaden är att detta 
ses främst som en kostnadsreducerande enhet, medan studier av 
vårt fallföretag, i kontexten privat sektor, främst ses SSC som en 
kvalitetshöjande enhet, detta har påverkat motiven. Motivens 
tyngd fokuseras till organisatoriska- och strategiska motiv samt 
teknologiska motiv, där de organisatoriska- och strategiska 
motiven kan hänföras till ett ökat fokus på kärnverksamheten och 
de teknologiska motiven till en ökad kunskapsnivå för enheten. 
Sammantaget leder dessa motiv till en höjd tjänstekvalitet. 
Resultatet visar att de ekonomiska motiven snarare kan ses som 
indirekta konsekvenser av ett lyckat införande och är underordnad 
det andra motiven, men att det krävs ett kritiskt förhållningssätt till 
detta resultat. 



 
 

Abstract 
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Purpose: The purpose of this thesis is through a qualitative case study add 
and update theories around the definition of and motives behind 
Shared Service Centers, which would contribute to a deeper 
understanding of the phenomenon. 

Method: The foundation of this thesis lies in a case study of one of the 
biggest banks in the Nordic countries. The empirical data was 
extrapolated through four semi-structure interviews with people 
who have been instrumental in crafting, as well as implementing 
SSC's in the bank. Pertinent and significant documents have also 
been surveyed. Finally, a loose structure interview was conducted 
with a highly experienced consultant. 

Conclusion: It will be proven that there is no single, definitive definition of 
SSC. The type of sourcing used by the subject bank can be most 
apply defined as a unit in the organization that provides services, 
which are then shared by multiple end users. The subject bank 
choose to see SSC as a quality improvement unit. This has a strong 
influence over the underlying reasons behind the implementation 
behind SSC. There are two chief motives: organizational/strategic, 
and technological. Organizational and strategic focus more upon 
the core business model/plan/operations, while the technological 
motive serves to provide an increased level of knowledge for the 
unit. These motives work together to result in an overall higher 
level of quality service. The result shows that economic motives 
might rather be seen as subordinate to the other motives, as well as 
indirect consequences of a successful implementation.  
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1. Inledning 

Studiens första del ger en bakgrund till forskningsområdet Shared Service Centers. 

Bakgrunden leder vidare till en problematisering kring definitionen samt motiv till 

implementering av SSC. Inledningsavsnittet avslutas med frågeställning samt studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Globaliseringstakten i dagens samhälle har varit destruktiv för många företag. Den har betytt 

en ökad konkurrens och prispressning, vilket har gjort det svårt för företagen att överleva och 

nya strategier har fått tillsättas. En åtgärd för att skydda sig mot denna tekniska omvärld har 

varit att tillämpa outsourcing av olika processer inom organisationen. Detta kan, i många fall, 

vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs. (Robinson, 2005) Att LEAN-production 

blivit allt mer populärt har också bidragit till en ökning av mängden outsourcing hos företag. 

Grunden i LEAN består i att alla aktiviteter som inte skapar värde för kunden plockas bort, 

alternativt outsourcas (Modig & Åhlström, 2012). Ett exempel på en sådan process är 

städtjänster som tidigare skötts i egen regi, men numera köps in från utomstående städföretag. 

 

Outsourcing har dock visat sig medföra vissa nackdelar. Forskning, på detta område, har 

identifierat nackdelar som att organisationen tappar kontrollen över sina processer, får sämre 

flexibilitet, kan förlora synergier, försvårar kommunikation, dolda kostnader kan äta upp 

eventuella ekonomiska fördelar samt medföra lång pay off-tid (Burnes & Anastasiadis, 2003; 

Garaventa & Tellefsen, 2001). Nackdelarna med outsourcing har börjat uppmärksammas allt 

mer av företag, vilket medfört ett sökande efter andra lämpliga alternativ. Janssen & Joha 

(2006) beskriver att ett av dessa alternativ är Shared Service Centers (SSC). 

 

Vad är då ett SSC? Janssen & Joha (2006) beskriver SSC som en separat och semi-autonom 

enhet inom en organisation, vilken ska bunta ihop aktiviteter och förse organisationens olika 

enheter med förutbestämda tjänster. Detta innebär ofta en omallokering av verksamheter som 

tidigare varit decentraliserade till en centraliserad SSC-enhet. Typiska SSC-områden inom 

organisationer beskrivs som redovisning, HR, städning, IT, logistik, lönehantering, inköp och 

säkerhet. (Jannesson & Skoog, 2013) 
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Syftet med att inrätta ett SSC är oftast att effektivisera och minska kostnader i organisationen, 

genom att utnyttja gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt. Detta är ofta till följd av ett 

ökat tryck från aktieägare och konkurrenter, vilket får företag att försöka undvika höga 

kostnader genom att utföra liknande tjänster i en egen centraliserad enhet, istället för i varje 

enskild enhet inom organisationen (Schulz V., Hochstein A., Ubernickel F., Brenner W., 

2010). 

 

Idén med SSC etablerades i USA någon gång på 1980-talet. Företaget General Electrics är ett 

exempel som illustrerat detta. De upptäckte, exempelvis, att det fanns 45 olika system för att 

hantera fakturor i organisationen. Dessa system tros ha uppkommit genom att de olika 

affärsenheterna inom koncernen haft möjlighet att utforma egna system utan central styrning. 

Ett införande av SSC minskade antalet system hos General Electrics med 80 procent, vilket 

ökade företagets lönsamhet (Jannesson et al, 2013). Janssen & Joha (2006) menar att 

outsourcing och SSC inte sällan är olika svar på samma problem. 

 

Ett företag som valt att implementera SSC för att skapa denna konkurrenskraft är det 

fallföretag vi valt att studera. Detta företag kommer genomgående, i denna studie, att 

benämnas som Bank X då de önskat vara anonymt. Bank X har funnits i över 100 år och är en 

av Nordens största banker, samt finns representerade på flera platser världen över. 

Huvudkontoret återfinns i Stockholm och koncernen har över 16 000 anställda. Bank X har 

också flera SSC för olika verksamhetsområden, samt olika nivåer av SSC inom dessa. 

Dessutom har de SSC såväl i Sverige som utomlands. Sammantaget gör detta Bank X 

intressant som studieobjekt och väl representativt för att studera fenomenet i sin helhet.  

1.2 Problematisering 

Sökandet efter idéer och framgångsrecept på hur organisationer bör utformas, ledas och styras 

är inget nytt (Rövik, 2007). När det gäller att finna denna typ av framgångsrecept är de största 

konsultföretagen en starkt bidragande faktor. Via detta går det att tala om en 

dekontextualisering, alltså hur organisatorisk praxis sprids mellan organisationer (Rövik, 

2007). Inte allt för sällan använder stora organisationer samma konsultbolag och torde således 

också erbjudas liknande organisatoriska idéer. När en organisatorisk idé ska överföras mellan 

organisationer torde det också finnas utrymme för tolkning. Med det vill vi säga att vad ett 
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SSC är, kan via tolkning, omformas vid en dekontextualisering. Detta skulle kunna medföra 

att det inte råder konsensus över, exempelvis, hur ett SSC definieras. Detta är också något 

som den tidigare forskningen kring definition av SSC styrker (Schulz et al., 2010). De menar 

att det inte råder fullständig konsensus över begreppet, det finns ingen entydig definition. De 

har undersökt vilka olika definitioner som finns och sedan försökt hitta gemensamma 

nämnare hos dessa för att komma närmare en samlad definition. Exempel på faktorer som 

studien fann gemensamma för över hälften av definitionerna är att minska organisationens 

kostnader som huvudsaklig anledning till införandet, att fokus ligger på interna ”kunder”, 

samt att SSC är en separat enhet inom organisationen som drivs som ett eget företag. Men 

dessa definitioner kan, som tidigare nämnt, komma att skilja mellan organisationer och genom 

att studera hur Bank X definierar SSC kan indikationer ges på huruvida en anpassning efter 

kontext skapat en definition som skiljer sig från den tidigare forskningen. 

 

Behovet av att just anpassa idéer och framgångsrecept efter den egna rådande kontexten 

benämns som kontextualisering (Rövik, 2007). Hur denna pass väl denna idé är tillämpbar för 

respektive organisation bör spela en avgörande roll för hur mottagandet av denna blir på 

operationell nivå. Att använda andra organisationers framgångsrecept leder inte automatiskt 

till att detta kommer bli framgångsrikt i den egna organisationen, allt som ofta uppstår också 

problem (Rövik, 2007). För att undvika problem borde således organisationer som anammar 

SSC anpassa detta efter den specifikt rådande kontexten. Att endast kopiera en idé och 

implementera denna kommer skapa problem. Det krävs att idén omarbetas och anpassas till en 

specifik kontext. Likt dekontextualisering kan även detta skapa skiftningar i uppfattningar och 

innebörd gällande fenomenet. Att organisationer anpassar sig efter kontextspecifika situation 

är något som Schulz et al., (2010) också vidrör. De menar att den förvirring som råder kring 

vad fenomenet SSC är, till viss del beror av att organisationer ser olika ut och inte minst finns 

skillnader mellan privat- respektive offentlig sektor.  

 

Likt andra sourcingalternativ här även SSC sina för- respektive nackdelar. Vid 

implementering av ett SSC centraliseras och standardiseras processer till en ny enhet. 

Samtidigt försöker organisationer via ett SSC, dra fördelar både från centralisering och 

decentraliseringen (Bergeron, 2003). Ett problem som forskningen kring SSC visar är att det 

finns högt ställda förväntningar som kan te sig orealistiska (se Jannesson & Skoog, 2013; 

Ulbrich, 2003) . Ett ytterligare problem som påvisats är aktieägares olika krav och 
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förväntningar på vad ett SSC ska uppfylla. Detta hjälper till att skapa ytterligare förvirring 

kring vad fenomenet SSC verkligen innebär (Janssen & Joha, 2006). 

 

Vilka fördelar dras genom att implementera en idé som tar det bästa av två världar, 

centralisering respektive decentralisering? Enligt Bauer (2003) skapar en centraliserad 

organisation möjligheter att dra stordriftsfördelar samt att förståelsen för organisationens 

långsiktiga strategi, med större enkelhet når hela organisationen. Dock menar Bergeron 

(2003) att detta sker på bekostnad av ett ökat avstånd till kund samt en trögrörlig organisation, 

vilket kan få negativa konsekvenser. I andra hand har vi då decentraliseringens fördelar vilka 

står för en flexibel organisation, vilken har närhet till sina kunder. Detta kan vara en grov 

förklaring till varför SSC blir ett alltmer konkurrenskraftigt sourcingalternativ, men bringar 

ingen större klarhet i vilka motiv som finns bakom en implementering eller hur det definieras. 

 

För att skapa en större förståelse för fenomenet i sin helhet menar Janssen & Joha (2006) att 

det är nödvändigt att studera motiv för införandet av SSC. Hur detta bäst genomförs har 

diskuterats flitigt (se Baldwin, Irani & Love 2001; Lacity & Willcocks, 1998; Lacity & 

Willcocks, 2002; Yang & Huang, 2000). Janssen & Joha (2006) valde att studera motiv för 

införande av SSC likt hur Baldwin et al.,(2001) valt att segmentera motiv till organisatoriska 

& strategiska motiv, politiska motiv, teknologiska motiv samt ekonomiska motiv. Vi har också 

valt att studera Bank X motiv för införande av SSC via denna segmentering. Baldwin et al., 

(2001) menar att bästa sätt att nå framgång när motiv studeras är via en djupgående fallstudie. 

 

Efter att ha studerat, en del, av den rådande forskningen på detta område kan vi konstatera att 

det inte råder fullständig konsensus över hur SSC kan definieras (se Schulz et al., 2010). De 

menar samtidigt att ytterligare forskning på området behöver genomföras för att försöka förstå 

de konstaterade skillnaderna i definitionen och att den befintliga kunskapen på detta område 

är begränsad. Vi kan också se att det finns behov av att studera fenomenet SSC i sin helhet. 

Det råder en viss förvirring över begreppet samtidigt som det slås fast att det finns svårigheter 

i att överföra organisatoriska idéer och begrepp mellan organisationer. Aktieägares tryck och 

olika förväntningar på vad ett SSC ska uppfylla kan också vara en bidragande faktor till att 

uppfattningen om SSC skiljer sig, vilket också Jannesson & Skoog (2013), samt Ulbrich 

(2003) snuddat vid. För att skapa en bättre förståelse av fenomenet SSC i sin helhet föreslår 
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den tidigare forskningen att motiv för införande behöver studeras (se Janssen & Joha, 2006; 

Baldwin et al., 2001). Med den tidigare forskningen i bagaget anser vi att det finns ett behov 

av att studera både hur en organisation väljer att definiera SSC samt vilka motiv som fanns för 

införandet. Vi vet att innebörden av olika organisatoriska idéer och koncept omtolkas och 

formas efter den specifika kontext i vilken den ska råda (Rövik, 2007). Det finns då stor risk 

för att även innebörden av SSC är föränderlig, vilket skapar ett behov av att kontinuerligt 

komplettera och uppdatera den redan befintliga forskningen på området. För att göra en så 

heltäckande studie som möjligt skulle vi vilja studera hur Bank X väljer att definiera SSC 

samt vilka motiv som fanns för införande. En ytterligare anledning till detta är att vi anser det 

finnas en möjlighet till ett samband mellan dessa två. Att hur företaget väljer att definiera SSC 

också avspeglar sig i de motiv som finns för införandet. Sammantaget leder detta oss till 

studiens forskningsfrågor: 

 

Hur definieras SSC av Bank X? 

Vilka motiv för införande av SSC fanns hos Bank X? 

 

Det centrala i dessa forskningsfrågor blir således att identifiera något som kan liknas vid en 

definition av SSC hos Bank X. Vi har inte för avsikt att skapa en definition utan snarare 

urskilja karaktäristika vilken kan analyseras och jämföras mot den befintliga forskningen 

inom detta. Dessutom vill vi med den andra forskningsfrågan försöka urskilja motiv för 

införande av SSC, vilka kommer segmenteras likt Baldwin et al., (2001) för att med större 

enkelhet kunna sortera analysera det empiriska materialet för att skapa en större förståelse för 

fenomenet i sin helhet. Genom att studera både definition och motiv skapar studien även en 

möjlighet att se huruvida definitionen avspeglar sig i de motiv som finns för införande. Då 

tidigare forskning föreslår djupgående fallstudier för att mest framgångsrikt kunna genomföra 

dessa studier, leder detta fram till att studiens syfte är: 

 

Att via en kvalitativ fallstudie komplettera och uppdatera befintlig teori inom 

forskningsområdet Shared Service Centers med fokus på dess definition och motiv för 

implementering, vilket ska bidra till att skapa en djupare förståelse för fenomenet i sin helhet. 
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Denna studies syfte är av förståelseinriktad karaktär, där vi via studiet av definition samt 

motiv för införande av SSC försöker skapa en fördjupad förståelse av fenomenet. Det finns ett 

behov av att genomföra vidare studier inom detta då SSC har visat sig ha varierande innebörd 

samt att den tenderar att förändras över tid. Som analysverktyg kommer vi använda den 

befintliga forskningen kring definition samt motiv för införande, samt försöka nå en djupare 

förståelse via LEAN-production och Röviks (2007) studier kring hur organisatoriska idéer 

anpassas till specifika kontexter. 
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2. Referensram 

Studiens teoretiska utgångspunkter återfinns i detta avsnitt. Dessa ligger till grund för att 

tillsammans med empirisk data besvara studiens övergripande forskningsfrågor. 

Referensramen leder avslutningsvis fram till en analysmodell, som ligger till grund för 

analysen.   

2.1 Definition av SSC 

Shared service centers har blivit ett allt mer viktigt konkurrensmedel för att hänga med i 

marknaden och omvärldens hårdare krav. Nyttan med ett SSC utvinns av att man reducerar 

kostnader, ökar värde på de tjänster man erbjuder samt att man gör större administrativa 

förbättringar. (Walsh et al., 2008). Trots denna framgångshistorik som SSC har området, 

hittills, inte studerats i något större utsträckning (Becker et al. 2009). 

 

Bristen på forskning kan ha sitt ursprung i att det inte riktigt finns någon direkt definition av 

SSC (Schulz et al., 2010). Singh och Craike (2008) menar i sin forskning att ett 

område/begrepp likt SSC måste ha en liknande innebörd för att möjliggöra forskning samt 

jämförelse mellan forskningsstudier. Utan klarhet i definitionen är det svårt att göra en 

teoribaserad forskning på ämnet eller att ens bygga någon form av teori. För att vi skall i vår 

studie, kunna bygga vidare på den befintliga kunskapen inom SSC behövs det först bringas en 

klarhet i hur Bank X och forskare som arbetat fram befintlig teori valt att definiera fenomenet.  

 

Bergeron (2003) är en av de mest framgångsrika forskare inom ämnet SSC och har byggt 

fram teorier. För att bygga dessa teorier väljer denne att definiera Shared Services enligt 

följande: 

  

”Shared services is a collaborative strategy in which a subset of existing business functions 

are concentrated into a new, semi-autonomous business unit that has a management structure 

designed to promote efficiency, value generation, cost savings, and improved service for the 

internal customers of the parent corporation, like a business competing in the open market.” 
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Definitionen kan anses vara bred, och då forskningen är från år 2003 är det osäkert om den 

fortfarande är aktuell och blir därför svår att förhålla sig till i vår studie. 

 

Bergeron (2003) beskriver också att SSC inte är business as usual, utan mer komplext än så. 

Ulbrich (2003) instämmer och menar att SSC skiljer sig från befintliga centraliserings- och 

outsourcingsmodeller. Detta då centraliserade modeller erbjuder en högre grad av kontroll på 

företagsnivå och stordriftsfördelar på bekostnad av kundservice och responstid. Då SSC är 

positionerat närmare kunderna och att kunderna har en form av ägandeskap till SSC, menar 

ovanstående att det gör att modellerna blir svåra att tillämpa i ett SSC-fall (Bergeron, 2003). 

 

Janssen & Joha (2006) beskriver att outsourcing bygger på relationen mellan en klient med 

flera externa köpare, medan SSC är relationen mellan många klienter och en eller flera interna 

köpare, där också båda tillhör samma organisation. Att de flesta modeller inte går att applicera 

på ett SSC beror till viss del på att de blir begränsade till den egna organisationen. Det finns 

alltså en maximal nivå på exempelvis stordriftsfördelar som SSC-enheten kan nå. Jämförs 

detta med en outsourcingverksamhet, har en SSC-verksamhet bättre möjligheter att växa sig 

större och dra nytta av synergier och stordriftsfördelar. Nedanstående modell visar hur SSC, 

outsourcing och en centralisering skiljer sig åt. 

 

Modell 2.1.1 Janssen & Joha (2006) - positionering av SSC i organisationer. 

Modellen visar tydligt hur en centralisering är besläktad med SSC och når hela 

organisationen, men avståndet till kunderna blir längre. Det är den avsevärda skillnaden. 

Tydligt visas också skillnaden mellan outsourcing och SSC, där SSC verkligen integreras in 
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med “kunderna” inom organisationen, medan ett företag som tillämpar outsourcing blir utfryst 

från organisationen.  Janssen & Joha (2006) beskriver SSC som en strategisk och långsiktig 

lösning. Bergeron (2003) beskriver hur SSC inte blir en centralisering, då man försöker dra 

fördelarna både med en centralisering och decentralisering. Enheten blir centraliserad, men 

ändå integrerar och arbetar enheten nära kunderna och ser inte bara stordriftsfördelar, utan 

också att kvaliteten ska bli bättre när kompetensen samlas på ett och samma ställe (Janssen & 

Joha, 2006). 

 

För att försöka bringa en klarhet i, eller i alla fall komma närmare en mer modern definition 

av SSC än Bergeron (2003) har Schulz & Brenner (2010) tagit fram allmänna karaktäristiska 

drag för SSC för att sedan jämföra vilka av dessa som är av betydelse inom SSC av tidigare 

SSC-forskare. De tar upp sju olika förekommande karaktäristika för SSC. För att det ska vara 

ett vanligt förekommande karaktäristika måste det ha funnits i minst hälften av tidigare 

genomförda studier. Denna sammanställning av olika forskares syn på SSC kan senare 

kopplas samman med Bank X:s syn på SSC och hjälpa oss att se hur nära de förhåller sig till 

varandra och om det är så pass nära att man ens kan, som tidigare nämnt, applicera SSC-

teorier på Bank X:s Shared Services. Dessa sju karaktäristika presenteras nedan: 

2.1.1 Resultat av konsolidering av processer inom organisationen 

Innan införandet av SSC i en förmodligen mer decentraliserad organisation. Martín-Pérez et al 

(2004); Wang and Wang, (2007) ur Schulz et al., (2010) beskriver att varje enhet inom 

organisationen hade sin egen supportverksamhet. Denna supportverksamhet har noggrant 

granskats och bearbetats för att senare i ett införande försöka undvika dubbelarbete och 

utvinna synergier istället. 

2.1.2 Engagerade i supportverksamheter 

Supportverksamheter beskrivs som processer som måste finnas för att upprätthålla 

kärnverksamheten, men tillhör ändå inte kärnverksamheten. Samtidigt väljer Goold et al. 

(2001) ur Schulz et al., (2010) att dela upp dessa i transaktionsorienterade och 

kunskapsorienterade processer. Transaktionsorienterade processer är när man väljer att ha en 

hög grad av standardisering, medan kunskapsorienteringen är mer expertbaserad och verkar i 
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områden som berör, exempelvis, finansiella analyser eller utveckling av applikationer. (Quinn 

et al., 2000 ur Schulz & Brenner, 2010) 

2.1.3 Kostnadsreducering som huvudmål 

Quinn et al. (2000) ur Schulz et al., (2010) beskriver att de flesta forskare inom området lyfter 

fram att huvudorsaken till implementering av SSC är att minska kostnaderna. Detta främst 

genom stordriftsfördelar. Därav är majoriteten av de organisationer som tillämpar SSC, större 

organisationer. 

2.1.4 Serviceorienterat fokus på interna kunder 

Man försöker optimera den interna kundupplevelsen istället för att fokusera på servicens 

output. Det blir ett monopolliknande beteende, där företaget fokuserar på teknologin kring 

leveransen av servicen istället för kvaliteten av servicen. (Bergeron, 2003 ur Schulz et al., 

2010)  

2.1.5 I linje med externa konkurrenter 

Organisationer lägger sig i linje med konkurrenter för att bli konkurrenskraftiga och bygga 

upp sin kunskap, hitta sina styrkor, hitta sina brister samt kunna använda sig av 

benchmarking. Genom detta kan man påvisa sina färdigheter och konkurrenskrafter för sina 

interna kunder (Quinn et al., 2000 ur Schulz et al., 2010) 

2.1.6 Oberoende organisation 

SSC blir som en oberoende organisation som dock inte är oberoende. Den beskrivs som en 

enhet med egen styrning och egna ansvar, men detta sker bara delvis. Man styr detta som en 

separat organisation, men är fortfarande helt beroende av huvudorganisationen. Detta gör 

bolagsstyrningen väldigt speciell och tar bort friheten. Entreprenörsinnovationen och 

fördelarna med friheten försvinner, då beslut ändå fattas på högre hierarkisk nivå inom 

organisationen. (Bergeron, 2003 ur Schulz et al., 2010) 
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2.1.7 Operationaliseras som ett vanligt företag 

Beskrivs liknande den förra punkten, nämligen att SSC borde styras som en tredje part vilka 

skräddarsyr sin service till kunden. Att värde skapas till en kostnad som en kund är beredd att 

betala för. (Schmidt, 1997, Schulz et al., 2010) 

2.1.8 Privat- vs. offentlig sektor 

Shared Service Centers har under de senaste året blivit allt mer vanligt hos organisationer, 

både inom den privata- och offentliga sektorn. SSC började användas redan under 1980-talet, 

då i privat sektor (Kagelmann, 2001; Ulbrich, 2008). Det studerades om SSC också är 

applicerbart i den offentliga sektorn, vilket det var, och har på senare tid blivit otroligt 

populärt även där. Detta hopp mellan olika sektorer har förmodligen varit en bidragande 

faktor till den komplexitet som inbäddar definitionen av SSC. Fokus har under de senaste åren 

nästan uteslutande legat på den offentliga sektorn (Janssen & Joha, 2006; Becker et al., 2009). 

Schulz et al., (2010) nämner i sin studie att SSC i den privata- likväl den offentliga sektorn är 

så pass utvecklade och skiljer sig i förhållande till varandra att det borde finnas två olika ord 

för fenomenet, vilket också kan ha hämmat forskningen. Karaktärsdrag från varandra hittar 

man, men de går åt olika håll, exempelvis måste man vid ett införande av SSC ta hänsyn till 

externa aktörer, men detta blir endast applicerbart på den privata sektorn. En annan karaktär 

som endast berör den privata sektorn är att SSC-enheten bör styras som en egen organisation. 

Detta karaktärsdrag menar Schulz & Brenner (2010) inte heller stämmer in på SSC i den 

offentliga sektorn.   

2.2 Motiv för införande av SSC 

Janssen & Joha (2006) beskriver hur SSC skapat intresse hos politiker och offentliga 

verksamheter med målet att skapa effektivitet. Den långsiktiga tankegången med de anställda 

och organisationen ses som ett konkurrensmedel gentemot outsourcing och andra 

effektivitetsgenererande metoder. Som tidigare nämnt är löftet med SSC att kunna ha en 

central enhet, men samtidigt med fördelar från decentraliseringen. Att kunna leverera de 

tjänster en lokal enhet kan göra, men med betydligt mindre medel (Bergeron, 2003). För att 

förstå SSC än bättre menar Hirschheim & Lacity (2000) att det är nödvändigt att analysera 

viktiga motiv till införande av SSC. Motiven är inte endast finansiella faktorer, utan också till 

exempel socio-tekniska faktorer. Vidare beskriver de i sin studie att det är svårt att hitta motiv 
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till detta, att det gömda och ofta svåranalyserade, samt att faktorerna ofta blir svåra att 

kvantifiera, då det är termer så som “frustration”, “politiska hinder”, “frihet” samt “styrka” 

(Baldwin et al., 2001). Janssen & Joha (2006) har trots dessa hinder försökt att samla in och 

strukturera företagens motiv till ett införande av SSC. För att enklare strukturera motiven har 

de använt sig av Baldwin et al (2001) och deras segmentering av motiv som strategiska och 

organisatoriska motiv, politiska motiv, teknologiska motiv och ekonomiska motiv. 

2.2.1 Strategiska och organisatoriska motiv 

Införande av SSC har visat sig hjälpa organisationen att fokusera på dess kärnverksamhet, 

samt att organisationernas ICT-funktioner1 blir mer tydliga och enkla. En annan beskriven 

fördel är att SSC betraktades som en one-stop shop. Att flera produkter och tjänster kan 

hämtas från ett och samma ställe. Standardiseringen av tjänster och processer var också en 

faktor till införande. Acando (2006) och Shah (1998) förklarar att genom centraliserad och 

gemensam ekonomiavdelning, en SSC-enhet, kan processerna standardiseras, uppföljning och 

kontroll blir lättare och införandet av ny teknik underlättas eftersom de endast görs på en 

plats.  Janssen & Joha (2006) menar dock att hela organisationen måste ha överseende och 

förståelse av denna aspekt, då det nya system SSC och dess tjänster kräver tid innan dessa blir 

bra, de tar tid att utvecklas och att lära sig från erfarenheter. Sist i denna kategori beskrivs 

även SSC som en riskreducerande teknik i framförallt nya projekt och processer. Många 

ansåg dock att de fortfarande, efter införande, behöver koncentrera sig på styrningen av hur 

SSC skall vara engagerade i olika projekt (Janssen & Joha, 2006). 

2.2.2 Politiska motiv  

Här beskrivs SSC som ett hjälpmedel att öka kontrollen och makten över ICT-kostnader2, 

men också till att lösa konflikter mellan enheter, framförallt för att bestäma hur stora budgetar 

olika enheter bör ha. ICT-enheten ansåg också att de fick mer beröm för det arbete de utfört 

(Janssen & Joha, 2006).  

 

 

                                                
1 Information-, communication- and technology functions. 
2 Information-, communication and technology costs. 
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2.2.3 Teknologiska fördelar 

En stor fördel som visat sig är att man skapar ett centrum för expertis. Anställda med stor 

kunskap inom en specifik verksamhet samlas i en enhet. Kunskap kan utbytas mellan experter 

och både centrala experter kan med sin expertis om teknologi och projektvana med 

erfarenheter från tidigare projekt dela expertisen med decentraliserade experter som har en 

större kunskap om marknaden och användningsområden för tjänster och produkter. De menar 

att SSC kan ses som ett expertisstyrningsfenomen och anses vara en bättre lösning än de 

tidigare centraliserade och decentraliserade enheterna. En nackdel som upptäcktes var att 

steget mellan SSC och kunderna blev för långt. Kunderna upplevde ofta att SSC-enheten inte 

lyssnade på deras behov för uppdaterade eller nya tjänster (Janssen & Joha, 2006). 

2.2.4 Ekonomiska fördelar 

Som tidigare nämnt har kostnader blivit enklare att härleda efter utvecklade ekonomisystem, 

då det med större enkelhet går att se ett klarare samband mellan kostnader och tjänster. 

Intressenter menar dock att SSC inte har lett till en kostnadsreducering, utan istället, i vissa 

fall till höjda kostnader. Lacity & Willcocks (2002) menar dock att det finns en spricka i hur 

man skall mäta en organisation. Intressenter mäter inte på samma sätt och vissa menar att 

kostnaderna skulle bli än högre om ett SSC avskaffades och man gick tillbaka till den gamla 

styrningen. De företagen har sparat in mest ekonomiskt på är kontrollkostnader och genom 

centraliseringen kunnat reducera personalen. 

 

Nedan presenteras en tabell tagen från Janssen & Joha’s (2006) studie, där de lägger fram 

organisationers motiv till ett införande av SSC och vilka av dessa som faktiskt har infrias. 



 

  14 
 

 

Tabell 2.2.1 – En organisations motiv till ett SSC-införande - Janssen & Joha (2006) 

2.3 LEAN-Production 

LEAN-production är en term som blivit mer vanligt förekommande med åren, men växte fram 

redan i början av 1900-talet, då Henry Ford överförde Taylors styrningssätt till bilindustrin. 

Senare har företag som Toyota byggt vidare på idén och LEAN-konceptet fortsätter att 

utvecklas även idag.  Att hitta en definition av fenomenet beskrivs i litteratur som komplext 

(Pettersen, 2009). Detta gör det även svårt att implementera det. Men de flesta är överens med 

Shah och Ward’s (2007) definition, där LEAN-productions beskrivs som ett sociotekniskt 

system som minskar eller tar bort onödiga och icke värdeskapande arbete. Petersson et al 

(2011) argumenterar också för att LEAN är allt värdeskapande arbete för att producera 

varor/tjänster som kan generera intäkter. 

 

Outsourcing grundar sig i LEAN-production, vilket gör att LEAN bör vara sammankopplat 

med ett införande av SSC. LEAN handlar om att effektivisera och öka produktiviteten. Vissa 

menar att den kan ökas med 50 % efter ett införande, men även mer i icke-tillverkande 

verksamheter. Petersson et al (2011) menar att den största faran med LEAN är då man 
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förlägger delar av verksamheter till låglöneländer, vilket kan få konsekvenser som längre 

ledtider, ökat bundet kapital, sämre kontroll och ökade fraktkostnader. Womack (2003) har 

listat sex faktorer som man bör beakta innan en flytt av verksamheten. De som kan knytas till 

tjänsteproduktion är listade nedan. 

 

- Kostnaden för tidskrävande rapport till kund 

- Kostnader för att sända teknikexperter för att starta processen 

- Kostnaden för att skicka chefer för att starta processer och verksamheter 

- Valutarisker 

- Politiska risker 

- Kommunikationskostnader för att hantera informationsflöden 

 

Genom ett införande av LEAN menar Petersson et al (2011) att parametrar i företagets 

konkurrenskraft måste överensstämma med LEAN-konceptet och först då får de en slags 

hävstångseffekt. De parametrar som får den största hävstångseffekten listas som kvalitet, 

kostnad, flexibilitet, leveranssäkerhet och leveranstid. Utöver dessa effekter kan det också öka 

motivationen hos anställda, minska stressen, öka kompetensen, en större förståelse för 

helheten, mer utvecklade arbetsuppgifter osv. De sistnämnda effekterna är viktigt att få 

fungerande i organisationen för att fortsätta vara framgångsrika på längre sikt. 

 

Genom LEAN kan organisationen planera och balansera verksamhetens olika processer, men 

det är inte lika lätt praktiskt.  Ibland kan det vara extremt svårt att övertyga folk att ändra en 

vana, till något som de kan anse som sämre. Denna kulturkrock beskriver Phillips (2002) som 

den största anledningen till att en LEAN-implementering kan gå fel. 

 

Ett införande av LEAN kräver att företag har inställningen att ständigt sträva efter perfektion. 

Detta är viktigt för att företaget inte skall gå tillbaka till gamla rutiner. Att hela tiden ha ett 

kontinuerligt förbättringsarbete blir således viktigt. Petersson et al (2011) beskriver att 

förbättringsarbetet syftar till att bekämpa tre saker. Dessa tre benämns som mura, muri och 

muda och kommer från japanska Toyotas LEAN-koncept och kan översättas till ojämnhet, 

överbelastning och slöseri. 
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En ojämnhet (mura) i produktionen ger upphov till slöseri och det gör det även svårare att 

förutse och planera verksamheten. Det är viktigt för organisationer att planera om man vill 

vara konkurrenskraftig och snabbt kunna leverera sina produkter/tjänster på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Med överbelastning (muri) menas att en balans skall eftersträvas mellan 

beläggning och resurser. Med slöseri (muda) menas att de processer som inte adderar värde 

för kunden skall tas bort och det är muda som är centralt för förbättringsarbetet. (Petersson, 

2011) 

 

Med ett förbättringsarbete inom LEAN krävs en målsättning från organisationen att leverera 

den högsta kvaliteten, kortaste ledtiden och de lägsta kostnaderna. Två huvudprinciper till 

detta förbättringsarbete kommer också från Toyotas LEAN-koncept och beskrivs som JIT 

(Just-In-Time) och Jidoka. JIT är att företaget strävar efter att producera den exakta mängd 

varor/tjänster vid en exakt tidpunkt. Alla processer skall flyta tillsammans. Med Jidoka menas 

att om man hittar ett fel, skall arbetarna direkt lokalisera felet, stoppa produktionen, rätta till 

problemet för att sist undersöka problemets helhet och komma med en bättre lösning. Detta är 

ett utmärkt sätt för att få organisationen och produktionsleden att utvecklas för att inte begå 

samma misstag igen. Dessa två JIT och Jidoka är starkt korrelerade med varandra. (Petersson 

et al, 2011) 

2.4 Dekontextualisering & Kontextualisering 

Dekontextualisering används i denna studie som ett samlingsbegrepp för då en praxis eller 

formulerad idé identifierats hos en organisation, där syftet är att lyfta detta ur sitt 

sammanhang och överföra till andra organisationer. Allt som oftast är det ett framgångsrecept 

organisationen vill imitera, men att överföra en praxis mellan olika kontexter i sin fullhet blir 

näst intill en omöjlighet(Rövik, 2007; Lillrank, 1995). För att förklara hur ett fenomen likt 

SSC spridits kan dekontexualisering användas. Men att överföra en praxis mellan 

organisationer är oftast långt ifrån friktionsfritt. Rövik (2007) nämner två saker som påverkar 

möjligheten att överföra en praxis till den egna organisationen, praxisens komplexitet samt 

praxisens inflätning. Praxisens komplexitet behandlar huruvida det är möjligt att se kausala 

samband mellan framgång och den praxis man vill överföra (Lippman & Rumelt, 1982). 

Organisationer ser olika ut och har olika förutsättningar, vilket  framför allt försvårar 

dekontextualisering  mellan branscher. När det gäller SSC har det också påvisats stora 
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skillnader mellan privat- respektive offentlig sektor och det talas om att det eventuellt skulle 

skapas två olika benämningar (se Schulz et al., 2010; Janssen & Joha, 2006). Organisationer 

vilka ska överföra en praxis måste samtidigt förhålla sig till teknologiska och mänskliga 

resurser. Om vi ska exemplifiera detta med banksektorn, vilket känns relevant, kan det 

exempelvis vara ett komplicerat och dyrt datasystem, eller exceptionellt kompetent personal. 

En idé vilken blir framgångsrik skulle lika gärna kunna bero av personalens kompetens eller 

effektivitet. Desto mer komplicerade dessa resurser är, desto mer komplext blir en överföring 

av praxis (Rövik, 2007). 

 

Praxisens inflätning menas i detta sammanhang hur stark en praxis är förankrad i sin 

organisatoriska kontext. Kontextspecifika nätverk tillsammans med, exempelvis, kunder och 

leverantörer har visat sig vara viktigt för att utveckla nya praktiker (Cohen & Levinthal, 1990; 

Andersson & Forsgren 2000).  Likt praxisens komplexitet finns även här ett negativt samband 

mellan hur inflätad en praxis är, och möjligheterna att överföra denna.  

 

För att förstå SSC som fenomen, kan vägen från idé till handling användas. Vad som händer 

längs denna väg får konsekvenser för hur slutprodukten ser ut, vilket också skapar skillnader i 

uppfattningar kring fenomenet. Var idén har sitt ursprung och vilken anpassning till egen 

kontext som genomförts kan hjälpa att skapa en större förståelse för SSC i sin helhet.  

 

När en dekontextualisering väl är genomförd kommer nästa steg i processen att beakta, 

kontextualisering. Sammanfattningsvis kan detta beskrivas som nya idéer, vilka kommer in i 

en redan befintlig kontext. I denna kontext finns befintliga fysiska strukturer, formella 

strukturer, rutiner och procedurer. Där finns också människor med egna identiteter och 

kunskaper, vilka ofta har egna sätt att utföra arbetsuppgifter. Likt de flesta 

organisationsförändringar kan detta skapa intressemotsättningar och konflikter. Detta 

underlättas inte av att dessa idéer ofta är generellt och abstrakt utformade (Rövik, 2007).  För 

att möjliggöra en bra kontextualisering behövs tydlighet. Den rådande forskningen på SSC 

pekar åt det motsatta hållet. Vad SSC egentligen är och varför det ska implementeras når 

sällan konsensus genom organisationen. Hur pass tydlig denna kontextualisering är kan ha ett 

samband mellan hur framgångsrikt SSC blir och hjälpa oss förstå varför, exempelvis, 

motstånd uppstår. 
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Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  

2.5 Centralisering vs. decentralisering 

Om ett företag skall styras centraliserat eller decentraliserat är en viktigt och återkommande 

fråga i de flesta ekonomistyrningssammanhang. SSC är som tidigare nämnt en 

sammansättning av de båda (Janssen & Joha, 2006). Än beskrivs dock SSC lite mer som en 

centraliserad enhet. Jannesson & Skoog (2013) menar att det blir en spricka mellan de båda 

styrsätten. Det blir en centralisering av arbetsuppgifterna och därmed en standardisering. 

Kunderna kan i viss mån ställa krav på enheten, men med begränsat inflytande gentemot hur 

det förmodligen hade varit i en mer decentraliserad enhet. 

 

Fördelen med en mer standardiserad verksamhet blir att den är mer effektiv. Spelrummet i 

beslutsprocesserna blir inte lika stora, vilket leder till att hela processen förenklas och 

effektiviseras. Tillvägagångssättet blir också lika, vilket gör det mer enkelt att arbeta enhetligt 

gentemot både personal och kunder.  

2.6 Analysmodell 

För att tydliggöra, för studien, centrala begrepp och befintlig teori har vi valt att presentera en 

analysmodell. Analysmodellen syftar till att fungera vägledande för att se sambandet mellan 

vår referensram och vårt metodologiska tillvägagångssätt, främst gällande analys av empirisk 

data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Analysmodell, egen bearbetning 
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Analysmodellens första del (sektor), kommer inte att belysas i någon större utsträckning i 

denna studie. Den tidigare forskningen på detta område har visat att det finns naturliga 

kontextspecifika skillnader mellan privat- och offentlig sektor, vilket också föranlett att 

Schulz & Brenner (2010) föreslår att det skulle finnas två separata benämningar av SSC i 

respektive sektor. För att få en ökad förståelse för ett fenomen likt SSC krävs att benämningen 

av detta också har samma innebörd. Detta leder oss till analysmodellens andra steg 

(definitionen). Den tidigare forskningen på detta område har visat att det inte finns någon 

entydig definition av vad ett SSC är och att meningarna går isär. Då Singh & Craike (2008) 

menar att ett begrepp likt SSC måste ha liknande innebörd, för att möjliggöra vidare studier 

och utveckling av teorier inom ämnet, kommer vi använda oss av Schulz et al., (2010) 

karaktäristika för SSC, vilket i dagsläget (2014) ligger närmst en definition av fenomenet. 

Tillsammans med Schulz et al., (2010) befintliga forskning kring defintion av SSC, har vi valt 

att använda teorierna dekontextualisering och LEAN-production, för att försöka förstå varför 

definitionen skiljer sig åt, samt som ett verktyg för att analysera Bank X:s definition och 

besvara studiens första forskningsfråga. Då idén om SSC hämtas från andra organisationen 

sker en dekontextualisering. När detta sker skapas en lucka för omtolkning och anpassning 

efter den egna organisatoriska kontexten. Sammantaget medför detta ett behov av att studera 

Bank X:s definition av SSC för att kunna förstå helheten och fungera som ett bidrag till den 

befintliga forskningen. 

 

För att skapa en större förståelse för fenomenet i sin helhet menar Janssen & Joha (2006) att 

det är nödvändigt att studera motiv för införande av SSC, vilket leder oss till analysmodellens 

sista steg (motiv). Att studera motiv har bevisats vara problematiskt, men Baldwin et al., 

(2001) föreslår att detta kan överbryggas genom att segmentera motiv till organisatoriska och 

strategiska motiv, politiska motiv, teknologiska motiv samt ekonomiska motiv. Detta har 

tidigare genomförts av Janssen & Joha (2006) på SSC inom den offentliga sektorn. Vi har valt 

att använda Janssen & Johas studie som utgångspunkt i vår analys av Bank X:s motiv, för att 

ligga nära den befintliga teorin på området. Detta gör vi då denna studie syftar till att 

uppdatera och komplettera den befintliga forskningen på området SSC, samt skapa en ökad 

förståelse för fenomenet i sin helhet. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs och behandlas de metodologiska val samt förhållningssätt som präglat 

denna studie. Kapitlet redogör och argumenterar för det tillämpade tillvägagångssättet. 

Avslutningsvis presenteras en fördjupning kring hur de empiriska materialet har analyserats 

samt studiens etiska förhållningssätt. 

3.1 Forskningsansats 

Det valda forskningsområdet, SSC, kan te sig olika i olika organisationer. För att besvara 

studiens forskningsfrågor gällande definition samt motiv för SSC i privata organisationer 

krävs en djupare förståelse kring fenomenet. För att bäst uppfylla studiens syfte valdes därför 

en kvalitativ forskningsmetod vilken genomfördes via en fallstudie.  

3.1.1 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning innebär ofta att skapa förståelse kring ett fenomen och sedan beskriva 

detta med ord (Bryman & Bell, 2005). Mason (2006) beskriver att den kvalitativa forskningen 

fyller syftet att beskriva och översätta verkliga fenomen. Dessutom menar hon att kvalitativa 

analysmetoder framhäver komplexitet, detaljrikedom samt tar hänsyn till kontext. Vi har valt 

att studera ett relativt komplext problem i en specifik kontext vilket medför att de kvalitativa 

forskningsmetoderna lämpar sig för att uppfylla studiens syfte. Vår utgångspunkt ligger i att 

försöka tolka och förstå hur definitionen för SSC i Bank X ser ut samt att tolka och förstå 

vilka motiv för införande som existerar i privat sektor. Detta medför således att denna studie 

är av en mer beskrivande karaktär. Dock ska understrykas att möjligheter att generalisera 

resultatet inte finns. Resultaten gäller endast för studiens specifika fall. 

  

Vår ambition har varit att ge läsaren detaljerade beskrivningar av respondenternas upplevelser 

av SSC i den specifika kontext där fenomenet studerats. Detta kräver att avståndet till 

studieobjektet och respondenter inte är för avlägset, utan en viss närhet till det som studeras 

krävs.  
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3.1.2 Fallstudie 

Vi har valt att utföra en fallstudie, då grunden i SSC handlar om hur det definieras. Det blir 

därför komplext om fler företag med olika definitioner på SSC skall ställas mot varandra och 

jämföras. Stake (1995) menar att i en fallstudieforskning berör man komplexitet som de 

specifika fallet uppvisar. Yin (2003) menar att en fallstudie är en empirisk förfråga där man 

undersöker fenomen i realtid i sin verkliga kontext. Han menar även att gränsen mellan 

studieobjekt och kontext inte är helt uppenbar.  

 

Knights & McCabe (1997) menar att flertalet forskningsmetoder kan kombineras i en 

fallstudie. Det kan också vara bra att tillämpa en viss metod i ett visst stadie av studien, för att 

sen växla över till ett annat (Bryman & Bell, 2005). Vi har dock valt att endast förhålla oss till 

kvalitativa metoder, men ändå kombinera vissa av dessa. De metoder vi valt att använda oss 

av i empiriuppsamlingen är: 

 

-   Löst strukturerad intervju 

-   Semi-strukturerad intervju 

-   Tolkning av dokument 

 

Den löst strukturerade intervjun kommer vara till hjälp tillsammans med dokument från en 

känd konsultfirma, för att bygga en mer välformulerad semi-strukturerad intervju senare. 

Detta görs i syfte att inte missa något viktigt och låta respondenten, genom en “guidad 

konversation”, lyfta det som denne anser är av vikt (Yin, 2009). Materialet från den löst 

strukturerade intervjun kommer sedan användas, tillsammans med information från tidigare 

studier, för att bygga en semi-strukturerad intervju anpassad för chefsnivå på Bank X. Det är 

här tyngden i den empiriska insamlingen ligger och är vår fallstudies viktigaste 

datainsamlingsmetod.  

 

Merriam (2009) menar att fallstudie är en lämplig undersökningsansats när ett objekt studeras 

detaljerat och dessutom i flera dimensioner vilket denna studie gör. Vår studie behandlar 



 

  22 
 

främst frågor av hur-karaktär, vilket en fallstudie lämpar sig väl för att besvara (Merrian, 

2009; Yin, 2009). 

3.1.3 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

När det gäller studiens kvalitet bedöms detta vanligtvis genom kriterierna validitet och 

reliabilitet. Dock har relevansen i dessa två begrepp diskuterats när det gäller kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2005). Guba & Lincoln (1994) diskuterar huruvida kvalitativ 

forskning ska bedömas från andra kriterier och föreslagit trovärdighet och äkthet. 

Anledningen till detta är att författarna menar att det finns mer än en absolut sanning om den 

sociala verkligheten. Det kan således finnas flera beskrivningar av samma sociala verklighet. 

Vi kommer dock endast att behandla trovärdighet då äkthetskriterierna inte haft något större 

inflytande på forskningsdiskussionen i allmänhet (Bryman & Bell, 2005).  

3.1.3.1	  Trovärdighet	  

Begreppet trovärdighet innehåller fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

styrka och bekräfta (Guba & Lincoln, 1994). Tillförlitlighet i detta sammanhang berörs då det 

kan finnas flera beskrivningar av en social verklighet. Hur forskaren väljer att beskriva denna 

verklighet avgör om den anses vara acceptabel i andra personers ögon. För att öka studiens 

tillförlitlighet ska det säkerställas att forskaren har delgivit resultaten till de som innefattar den 

studerade sociala verkligheten. Detta för att de ska ha en möjlighet att bekräfta att 

verkligheten har tolkats och uppfattats korrekt (Bryman & Bell, 2005). Samtliga respondenter 

i denna studie har givits möjligheten att ta del av resultatet innan slutexamination, vilket 

samtliga också ville. Detta för att vi vill undvika att missuppfattningar eller att feltolkningar 

har skett. 

 

Överförbarhet innefattar huruvida resultaten kan överföras till en annan situation eller 

kontext, eller till samma kontext men vid en senare tidpunkt (Lincoln & Guba, 1985). Då 

denna studie är en fallstudie begränsas dessa möjligheter naturligt. Dock är vår förhoppning 

att ha en god transparens gällande, exempelvis, tankegångar ska hjälpa läsaren i sin 

bedömning gällande huruvida studiens resultat går att överföra till liknande kontexter. Vi 

anser dock att denna studies resultat endast går att hänföra till detta specifika fall.  
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Pålitlighet kan kortfattat beskrivas huruvida vi som forskare kan skapa ett förtroende. Detta 

kan underlättas genom goda redogörelser för samtliga faser av forskningsprocessen (Bryman 

& Bell, 2005). Här kan också input och granskning av utomstående ”kollegor” med 

fördelaktigt användas. Vi har genom hela arbetets gång beaktat pålitligheten och efter bästa 

förmåga försökt beskriva och redogöra för samtliga val och tankegångar som fört studien 

framåt. Vår förhoppning är att läsaren finner studien transparent och att detta sammantaget 

skapat en trovärdig uppsats. 

 

Möjlighet att styrka och bekräfta är viktigt då en fullständig objektivitet vid denna typ av 

studie inte går att få. Således är det viktigt att beakta sitt eget deltagande och säkerställa att 

man agerat i god tro (Bryman & Bell, 2005). Då vi båda har arbetslivserfarenheter från Bank 

X så diskuterades och togs detta i beaktning tidigt. Vi anser oss inte ha påverkats av tidigare 

erfarenheter på ett sätt som skulle kunna få utslag i utförande eller resultat av studien.  

3.2 Studiens tillvägagångssätt 

Under denna rubrik har vi för avsikt att ge läsaren en inblick i och redogöra för de 

metodologiska val som gjorts.  

3.2.1 Studiens referensram 

Referensramens huvudsakliga uppgift, i denna studie, är möjliggöra att svara till studiens 

syfte samt frågeställningar. Läsaren kan också behöva förberedas informationsmässigt inför 

analys av det empiriska materialet.  Samtidigt ger referensramen också en fingervisning på 

hur det empiriska materialet kommer att struktureras och analyseras. Vi har därför valt att 

strukturera vår referensram i samma ordning som analysen kommer genomföras. Vi har 

förhoppningen att detta kommer underlätta för läsaren och undvika en viss förvirring. 

 

Referensramen inleds med en redogörelse för befintlig forskning gällande definitionen av 

SSC. Då det inte råder konsensus över definitionen ansåg vi det var av vikt att ge läsaren 

insikt i vilken utgångspunkt för definition denna studie tar. Från definition leder 

referensramen mot motiv för införande av SSC. Dessa studier har endast gjorts på offentlig 

sektor tidigare, medan denna studie söker identifiera motiv för införande i privat sektor. Dock 
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blir en redogörelse av detta ytterst relevant, då vi väljer att strukturera och kategorisera 

motiven likt Janssen & Joha (2006). Sammantaget mynnar referensramen ut i en 

egenkonstruerad analysmodell, vilken sedan ligger till grund för analys av det empiriska 

materialet. 

 

De teorier och studier som används i denna studie har valts med omsorg. Ett stort antal 

artiklar och övrig litteratur har givit oss en bra bild över vilka forskare som är framstående 

inom ämnet Shared Service Centers.  

3.2.2 Identifiering av fallföretag 

Diskussionerna kring valet av fallföretag tog sin början i vilka företag vi kände till som öppet 

arbetade med SSC. Vi ansåg det också av vikt att organisationen skulle vara stor då det med 

större enkelhet kan utkristalliseras ett SSC. Diskussionen ledde oss till en tidigare 

arbetsgivare, Bank X. Organisationen hade alla de attribut vi efterfrågade för att kunna 

besvara våra frågeställningar och uppfylla studiens syfte. Då vi tidigare arbetat inom 

organisationen såg vi också en större möjlighet att få tillgång till relevanta respondenter. Att 

få tillgång till intervjupersoner högre upp i hierarkin var avgörande för studien, då vi ansåg att 

det endast är personer på ledningsnivå som kan svara för vilka motiv som fanns vid införande 

av SSC. 

 

Första kontakten med Bank X skedde via ett lokalt kontor i Örebro. Här diskuterade vi med 

gamla kollegor om vilka personer som skulle tänkas vara relevanta för vår studie. Efter detta 

kontaktades Bank X:s VD via mail. I mailet beskrev vi utförligt vår studies syfte och 

frågeställningar och frågade VD:n om Bank X var intresserade av att medverka. Vi fick 

omgående svar att Bank X var intresserad och att vi skulle bli kontaktade av de personer som 

besitter kunskapen och innehar mandaten att besvara våra frågeställningar. Dagen efter 

mejlkonversationen blev vi kontaktade av Bank X:s Head of Business development, Head of 

Group Operations & IT samt Head of Group Finance and Processing. Parallellt med detta 

hade vi själva genomfört en sökning på relevanta respondenter hos Bank X. En sökning via 

Google gav resultatet att ytterligare en person skulle vara relevant för studien. Denna person 

hade tidigare haft titeln Head of Group Finance Shared Service Center på Bank X. Denne 

hade för Bank X:s räkning också föreläst om organisationens SSC och varit med och byggt de 
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första enheterna. Även denne kontaktades via mail, vilket innehöll information kring vilka vi 

var, studiens syfte, studiens frågeställning samt en förfrågan om att medverka. Denne person 

valde också att medverka i studien. 

 

Vi frågade samtliga respondenter och det fanns ytterligare någon person som skulle kunna 

bidra till vår studie samt gjorde egna efterforskningar. Dock fann vi att de respondenter som 

var relevanta redan gett sitt medgivande till att medverka och ansåg oss inte kunna finna fler. 

3.2.3 Intervjuer 

Sammantaget genomfördes fem intervjuer. Fyra av dessa var semi-strukturerade 

djupintervjuer och genomfördes på respondenter på Bank X, samt en löst strukturerad intervju 

med en sourcingkonsult på en känd konsultbyrå. Intervjuerna hade en tidsåtgång mellan 45-80 

minuter. Den löst strukturerade intervjun fungerade som en förintervju, vilken skulle ligga till 

grund för de semistrukturerade intervjuerna med respondenter från Bank X. Vi ville ta del av 

konsultens mångåriga praktiska erfarenhet av arbete med SSC. Att en löst strukturerad 

intervju valdes till detta tillfälle berodde främst av att vi ville bibehålla en flexibilitet under 

intervjun samt att respondenten skulle känna frihet i hur denne väljer att svara. Denna intervju 

liknade mer en diskussion kring SSC i allmänhet och kompletterade de teoretiska kunskaper 

vi anskaffat oss under arbetets gång. 

 

Efter förintervjun utformades en semi-strukturerad intervju där vi formulerade övergripande 

områden vilka vi ville beröra. Vi ville inte leda samtalet eller riskera att färga det med 

förutfattade meningar, så vi beslutade oss för att endast ställa frågor från intervjuguiden om 

samtalet inte naturligt ledde dit. Enligt Merriam (2009) är också personliga intervjuer en 

vanligt förekommande metod för insamling av kvalitativ data. När det gäller att studera motiv 

för införande av SSC har vi valt att sortera dessa likt Baldwin et al., (2001);Janssen & Joha, 

(2006). Även där har författarna valt att genomföra personliga intervjuer som empiriskt 

datainsamling.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, förutom intervjun med 

Respondent 4 som på grund av tidsbrist ville att detta skedde över telefon. Bortsett från att 

intervjun skedde över telefon var det samma upplägg som de övriga och även detta samtal 
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spelades in med en diktafon via högtalarfunktionen på en mobiltelefon. Att genomföra 

intervjuerna på respondenternas arbetsplats tror vi skapade en större trygghet hos dessa.  

 

Vi båda medverkade vid samtliga intervjuer, då vi ansåg det vara fördelaktigt att vara 

närvarande båda två, då vi kan hjälpa varandra att komplettera frågor och dessutom för att 

kunna minnas så mycket som möjligt av respondentens svar. Att tolka en respondents 

reaktioner och svar är inte alltid lätt men underlättas också av att vara två. Har vi båda tolkat, 

exempelvis, en reaktion på liknande sätt så minimerar vi risken för feltolkning. Trots att vi 

båda medverkade under intervjuerna valde vi att endast en av oss leder intervjun. Detta för att 

underlätta för respondenten och undvika att ”prata i munnen” på varandra. Intervjuerna 

spelades också in med diktafoner. Detta medförde att vi kunde fokusera och koncentrera oss 

fullt på respondentens svar istället för att anteckna. Transkribering av intervjuerna 

genomfördes redan följande dag, vilket underlättade att återge respondentens svar och 

analysarbetet. 

 

De övergripande teman och frågor som utformades till intervjuguiden kan hänföras till 

studiens syfte, frågeställningar samt referensram. Viktigt var att frågorna inte hade inslag av 

element som kunde leda svaret samt att dessa var utformade så att det fanns god möjlighet att 

få djupa och utförliga svar. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.  

 

Riktad kritik mot intervjuer som insamlingsmetod för empirisk data sätter ofta intervjuarens 

påverkan på respondenten i fokus (Bryman & Bell, 2005). Att respondenten inte känner sig 

trygg i situationen är också ett kritiskt moment som diskuterats. Att bli inspelad kan också 

skapa en förväntning på att säga ”rätt saker”, vilket kan ge missvisande svar. Vi har tagit 

hänsyn till detta när vi genomförde intervjuerna. Respondenten fick mycket utrymme att tala 

fritt utan påverkan från oss. Vi uppfattade att respondenterna kände sig trygga i situationen 

och att vår närvaro samt inspelning inte påverkat deras svar. 

3.2.4 Dokument 

När vi samtalade med konsulten, med vilken en förintervju genomfördes, erbjöd sig denne att 

också skicka företagets interna studier av Shared Services. Vi fick ta del av två studier: 50/50 

gamble samt Att lyckas med sourcing inom offentlig sektor. Dessa lästes och granskades. När 
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det gäller interna dokument, som i detta fall, framhåller Scott (1990) fyra 

bedömningskriterier. Det första är autenticitet vilket berör huruvida materialet är äkta och av 

otvetydigt ursprung. Vi fann ingen anledning att ifrågasätta dokumentens autenticitet. Det 

andra är trovärdighet – huruvida materialet är fritt från fel och förvrängningar. Då detta var en 

intern undersökning och inte vetenskapligt prövad så kan inte detta uteslutas. Det är mycket 

möjligt att en replikering kan få ett annat utfall. Det tredje är representativitet, hur pass typiskt 

är materialet för SSC kategorin. Detta är också svårt att bedöma då vi inte har liknande 

dokument att jämföra mot. Det sista kriteriet som bör beaktas är meningsfullhet. Materialet i 

dokumentet ska vara tydligt och begripligt, vilket det också är. Då vi hade svårt att bedöma 

trovärdigheten och representativiteten i dokumenten så fann vi begränsningar i hur detta 

kunde användas i studien. Vi har endast använt det som jämförelse mot det vi tidigare vet med 

säkerhet. På detta sätt har vi kunnat styrka att vissa praktiska utfall överensstämmer med 

teorins uppfattningar om samma fenomen.  

3.2.5 Hur det empiriska materialet analyseras 

Vi inledde med att läsa de transkriberade intervjuerna upprepade gånger. Detta för att bättre 

minnas och få en känsla av det som var viktigt. Arbetet fortsatte med att försöka urskilja citat 

innehållande, för studien, relevant information så att denna kunde återges och tolkas. Varje 

intervju innehöll olika diskussioner och topiker, exempelvis definition och motiv för 

införande. I det inledande arbetet gavs respektive topik en egen färg, vilket underlättade 

sortering. Citat och information sorterades, mestadels, till definition eller motiv för införande. 

Jämförelser mellan respektive respondents information genomfördes för att finna eventuella 

likheter och skillnader i svaren. Det empiriska material som kunde kopplas till motiv 

analyserades mot Baldwin et al., (2001);Janssen & Joha, (2006) för att säkerställa att det kan 

ses som motiv samt sorteras in under organisatoriska-, politiska-, teknologiska- samt 

ekonomiska motiv. Graneheim & Lundman (2003) har studerat och ger exempel på hur man 

bearbetar, sorterar och kategoriserar kvalitativ data. Detta har också legat till grunden för hur 

vi valt att arbeta med vårt empiriska material. Nedan exemplifierar vi hur analysprocessen 

gått tillväga. 
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 Modell 3.2.5.1 Modellexempel av kodning, inspirerad av Graneheim & Lundman (2003) 

 

I det första steget kodas, som tidigare nämnt, citat vilka vi anser vara relevanta för studien. 

För att sedan tolka detta citat och sortera in i en subkategori, görs noggranna överväganden 

för att skapa trovärdiga tolkningar. Utifrån Baldwin et al., (2001);Janssen & Joha, (2006) sätt 

att kategorisera motiv analyseras och tolkas subkategorierna för att placeras in under 

respektive kategori eller förkastas då analysen inte ger något överensstämmande. Genom 

denna process mynnar analysprocessen slutligen ut i ett motiv för införande, under kategorin 

tema. Det övergripande temat för just denna analys är att identifiera motiv för införande av 

SSC. 

 

Vi har valt att särskilja presentation av empiriskt material och analys. Detta då vi ansåg det 

vara lättare för läsaren att förstå och följa hur analysen genomförts samt skapar en mer tydlig 

struktur på arbetet.  

 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram en del kritik som är vanliga vid kodningsförfarandet när 

kvalitativ dataanalys genomförs. De menar att kontexten kan gå förlorad. Sociala situationer 

och sammanhang försvinner när texter bryts ned. Tolkningsproblem kan uppkomma när 

informationen från en respondent fragmenteras och sammanhanget kan gå förlorat. För att 

Tema	  Kategori	  Sub-‐
kategori	  Kodning	  

"Ska	  man	  göra	  
Shared	  service	  
centers,	  ska	  man	  
göra	  en	  otrolig	  
mappning	  av	  sin	  
verksamhet.	  
Man	  mappar	  
ned	  processer	  
man	  har,	  och	  

bara	  det	  arbetet	  
höjer	  

kvaliteten."	  

Kvalitetshöjande	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

-‐	  Ökad	  Kvalitet	  
	  

-‐	  BäBre	  överblick	  
på	  processer	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  
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försöka undvika att fragmentera och försämra, exempelvis, empirin rörande definitionen från 

varje respondent har vi valt ett narrativt analyseringssätt av data. Vi har försökt att reflektera 

över, tolkat och teoretiserat data för att deskriptivt bättre återge och fånga helheten av empirin 

i studien.  

3.3 Etiska överväganden 

Vi har försökt att vara öppna och etiska mot såväl respondenter som läsare. Samtliga 

respondenter har både före och i samband med intervju fått information om vilka vi är, 

studiens syfte samt hur vi planerat att använda det insamlade materialet. Varje respondent har 

fått ta ställning till huruvida de vill bli inspelade eller ej. De har också fått valmöjligheten att 

vara anonyma vilket en person ville vara. Av respekt för detta valde vi att göra samtliga 

respondenter och även företaget anonymt då vi ansåg att det annars hade funnits en risk att 

röja personens identitet. Vi har även låtit samtliga intervjupersoner tagit del av studien innan 

den publicerats så de givits chansen att korrigera sitt deltagande samt för att undvika 

missförstånd. 

3.2.6 Metodreflektion 

Efter att ha genomfört denna studie har vi hunnit att reflektera över de metodologiska val vi 

gjort och dess påverkan. Valet att göra en fallstudie kan ha genererat ett resultat som skiljer 

sig mot om studien genomförts på flera organisationer. Vi anser också att ett besök på ett SSC 

hade kunnat bidragit med ytterligare en dimension till studien. Att kunna observera arbetet på 

plats hade eventuellt givit ytterligare eller andra resultat.  

 

Vi har genomfört semi-strukturerade intervjuer på samtliga respondenter. Detta har 

sammantaget fungerat väldigt bra och mycket är nog tack vare den förintervju som 

genomfördes med en erfaren konsult. Detta underlättade arbetet med utformning av 

intervjuguide och hjälpte oss att rikta ”söklampan” åt rätt håll. Däremot hade det i efterhand 

varit fördelaktigt att genomföra intervjuer på olika nivåer inom organisationen. Ett försök till 

detta gjordes, men vi fann ingen som ansågs sig ha tillräckliga kunskaper om SSC hos Bank 

X för att uttala sig. I denna studie genomfördes endast intervjuer på ledarnivå och deras bild 

av SSC hade kunnat styrkas eller dementerats av att genomföra intervjuer på flera nivåer inom 

organisationen. Samtliga respondenter har varit delaktiga i respektive införande av SSC och 
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det finns en möjlighet att de är partiska. Att vara kritisk mot egna idéer och initiativ kan vara 

svårt och en försköning av sanningen kan ske omedvetet.  
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4 Empiri 
Empiridelen i denna studie är uppbyggd av fyra intervjuer, där vi presenterar varje intervju 

var för sig, då vi anser att det blir ett bättre flyt i läsningen och underlättar för läsaren att 

följa med. Upplägget följer intervjuguiden, där vi börjar med en kort presentation om 

respondenten och dess roll i företaget för att sist avsluta med motiven. Alla respondenter 

kommer att vara anonyma. 

4.1 Respondent 1 Head of Business Development - Bank X 

Mötet med Respondent 1 skedde genom en semistrukturerad intervju på företagets 
huvudkontor. Mötet var planerat så det skulle finnas gott om tid till att ställa nya frågor om 
det skulle uppkomma. 
 
Respondenten började med att presentera sig själv som Head of Business Development i 

banken och har arbetat i banken sedan år 2006. Intervjun inleds med att respondent 1 

beskriver organisationens uppbyggnad.  

 

Bank X har fyra huvudområden: Retail, Merchant Banking, Wealth and Life samt Baltic. De 

olika områdena riktar sig till lite olika marknader såsom privatmarknaden, 

företagsmarknaden, fonder, aktier, pensioner och försäkringar etc. Under dessa finns Business 

support, vilken är supportverksamhet till ovannämnda funktioner. Där ligger bland annat 

Bank X’s IT-support och operations. Under Business support finns sedan Group staff, där 

bland annat HR-avdelning och Financeavdelningen går att finna. För att ytterligare förtydliga 

erbjöd Respondent 1 att illustrera detta och nedan presenterar vi resultatet: 
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Figur 4.1.1 Bank X’s organisationsstruktur inspirerad av Respondent 1. 

4.1.1 Definition av SSC 

Vi förklarade för respondenten om definitionssvårigheterna kring SSC och bad denne att ge 

sin syn på SSC. Nedan kommer ett citat från intervjun angående respondentens definition av 

SSC. 

 

“Ja, för mig är det viktigaste med ett SSC att det är en plats eller ett ställe inom en 

organisation som tillhandahåller tjänster till mer än en slutbrukare, där de tidigare gjort det 

själva. Det är själva definitionen och det innebär att genom mitt perspektiv så har vi flera 

nivåer av SSC eller delade tjänster inom organisationen.” 

 

En viktig detalj i definitionsfrågan om SSC, enligt Respondent 1, var att en SSC-enhet är 

samlad på en och samma fysiska plats. Respondenten utvecklade detta genom ett exempel, där 

en och samma SSC-enhet kunde vara belägen i både Sverige och Litauen, men menade då att 

dessa blir istället två skilda SSC-enheter. Denne menade också att ur en större SSC-enhet som 

Bank X exempelvis har i Vilnius, går att bryta ned i flera mindre SSC-enheter, där varje del i 

enheten kategoriseras in beroende på expertisområde.   

  

 

Business	  support	  

Merchant	  	  Retail	  

Group	  staff	  

Bal,c	  Wealth/
Life	  
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4.1.2 Motiv vid införande av SSC 

Respondent 1 ombads att berätta vilka motiv som funnits för införande av SSC i banken. 

 

Likt outsourcing har det också funnits en omognad när det kommer till SSC. Det gäller att få 

en helhets vy över sina leveranser och därigenom hitta en balans mellan att anlita tredje part 

eller bygga sina egna delade funktioner. Det finns inget ensamt motiv för ett införande av 

SSC enligt Respondent 1, men bland de motiv som nämns återfinns följande: höjd kvalitet 

och kontroll, kostnadsreduktion, synergieffekter, minskad komplexitet, närhet till kunskap, 

ökad kunskap, flexibilitet samt bättre överblick över processer. Respondent 1 berättar: 

 

“Det finns en rad olika skäl. Ett är ju en harmonisering i effekter, alltså man har sett att sättet 

man utför saker på är väldigt fragmenterat och genom att slå ihop och dela dessa så blir det 

mer likartat och harmoniserar också själva processandet. Därigenom kan du få olika effekter, 

det kan vara att vi överlag höjer kontrollen över kvaliteten i det vi utför. Du kan också ta ut 

det i en kostnadsreduktion, synergieffekter, om vi pusha mer igenom att strömlinjeformat ta 

bort några processer. Du kan också minska komplexitet, det är ju svårt när saker görs på 

olika sätt.” 

 

Genom dessa motiv skapas ofta en större effektivitet och kostnadsfördelar, men det är inte 

dessa som är de primära motiven enligt Respondent 1. 

 

”Kvalitet, flexibilitet och kunskap kan ju vara de primära. Men du kommer i de allra flesta 

fall inte genomföra det om det blir dyrare.” 

 

Ännu en kostnadsfördel som Respondent 1 beskriver är stordriftsfördelar de kan nyttja när 

inköpsenheten har centraliserats. Förut kunde varje kontor enskilt beställa inventarier, men nu 

beställs allt centralt istället.  

 

Motiven för införande av SSC skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika SSC-enheterna på 

Bank X. De ter sig ganska likartade för denna organisation. 
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4.1.3 Uppmärksammade problem och fördelar vid införande av SSC 

Respondent 1 har också uppmärksammat en del problem som uppstått vid införande av SSC. 

Ett av de problemen som uppstod var att själva tjänsteutförandet hamnade längre ifrån kund. 

Om processen läggs ut på tredje part är det lättare att fortsätta ställa krav på utförandet. Detta 

får inte glömmas bort även om man skickar vidare ärenden inom organisationen. Detta är 

inget problem på Bank X idag, då de har lärt sig från tidigare införanden, men något som de 

anser viktigt att ha i beaktning och ständigt arbeta med. Dessutom är det viktigt att vid 

överlämnande av ett ärende inte släpper ansvaret helt. 

 

”När vi gjorde detta själva kände vi också ett ansvar för det. När vi sedan lyfter över det på 

någon annan, även om det är inom organisationen, är det viktigt att fortsatt kravställa. Alltså 

om jag har levererat en kostnad som måste faktureras så är det ju fortfarande mitt ansvar. 

Bara för att man flyttar ut något så kan man ju egentligen inte släppa sitt ansvar.” 

 

Respondent 1 har också uppmärksammat fördelar med införande av SSC som inte var 

förväntade från början. I arbetet med SSC krävdes att varje process dokumenterades och 

beskrevs noggrant. Just detta blev också motiv till senare införanden av SSC, då man från 

tidigare erfarenheter lärt sig nyttan av att dokumentera och lära känna sina processer. 

 

”En tydlig fördel som vi absolut inte räknade med från början är flytten, i sig, av en process. 

När vi lägger över processen någon annanstans, även om vi gör det precis som den utförs 

idag, så måste den dokumenteras och beskrivas. Det arbetet måste noggrant beskriva hur det 

görs och bara beskrivningen gjorde ofta processen mer effektiv och stabilare. Genom att 

dokumentera dessa saker så hittade man ofta saker som kanske inte behöver utföras.” 
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4.2 Respondent 2 – Head of Group Operations & IT – 

Bank X 

Mötet med Respondent 2 skedde genom en semistrukturerad intervju på ett av företagens 

större kontor. Mötet var planerat så det fanns gott om tid för nya frågor om dessa skulle 

uppkomma.  

 

Respondenten presenterade sig själv som Head of Group Operations & IT i banken och har 

arbetat flertalet år inom Bank X. Respondenten förklarade också att denne hade arbetat mer 

eller mindre med alla SSC-projekt som banken genomfört och besitter en stor erfarenhet och 

kunskap inom ämnet. 

4.2.1 Definition av SSC 

Respondent 2 tycker att definitionen av SSC är relativt luddigt och ändras med tiden, men 

denne ser SSC som någonting enheter delar på samt en enhet som är nollbudgeterad. Det är en 

kvalitetshöjande enhet och fungerar som en egen organisation inom organisationen. 

Respondent 2 menar även att varje SSC är unikt och då blir dess införande desamma.  

4.2.2 Motiv vid införande av SSC 

Vid första införandet var kvaliteten den stora drivkraften, men också kostnader räknades. 

Denne menar att det går att flytta en enhet från Stockholm till Riga, men det går inte att göra 

tvärs om. Ett införande måste leda till samma kostnader eller bli billigare för att det skall få 

genomföras. 

 

Med en höjd kvaliteten kom en del andra positiva effekter och mer drivkrafter eller motiv till 

ett införande kunde fastställas inför nästa SSC-införande. Respondenten förklarar att en viktig 

process som genomförs i en förändring är att alla processer och rutiner skrivs ned. 

 

“Ska man göra Shared Service Centers, ska man göra en otrolig mappning av sin verksamhet. 

Man mappar ned processer man har, och bara det arbetet i sig höjer kvaliteten. Man får gå 

igenom dem ordentligt och alla har arbetsbeskrivningar och arbetsinstruktioner om hur vi 
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gör i den här firman, kontra hur det var innan, men det skulle man ju egentligen kunna göra 

utan att bilda Shared Service Centers.” 

 

Detta beskriver respondenten som en positiv effekt som tillkommer vid ett SSC, men är en 

förändring som blir för dyr om den ensamt görs, men har nu växt fram till ett motiv vid 

nästkommande införanden av SSC.  

 

Ännu ett viktigt motiv som respondenten nämner är att man får in ett nytänkande och en 

nyskaparanda in i organisationer. Detta kan till en början vara problematiskt, men de har 

försökt att skapa en struktur i arbetsgången som skall följas. En person som arbetat på samma 

ställe i 15 år kan bli missnöjd över de nya processerna som införs och då kan det krävas att 

byta ut personal till kollegor med nyskaparanda mer lik den Bank X har. Respondenten ger 

oss ett exempel. 

 

“Säga att -Nu ska inte du göra som du vet att du skall göra här, utan att du skall följa de här 

stegen.  Det blir svår att genomföra ett sådant SSC. Det krävs att man byter ut vissa personer, 

men det har ju varit extremt och vi fick ju faktiskt, trots att vi gick från SSC i Sverige, så fick 

vi ännu högre kvalitet på SSC i Riga. För att vi tog ett nytt omtag i processen. Så att 

felfrekvensen sjönk och kostnaderna sjönk.” 

 

Denna nyanda och tidigare nämnda processförbättring har företaget tagit in i sin dagliga 

verksamhet. Numer arbetar Bank X ständigt med förbättringar i form av LEAN-verktygen. 

Anställda ser allt mer och oftare möjligheter till förbättringar. Nyandan har lett till en hunger 

att ständigt söka efter förbättringar och Bank X kan påvisa en mycket högre grad av 

processförbättring efter en flytt. 

 

“Dem var effektivare och hade hög kvalitet säg ett år senare mot när de tog över det. För att 

dem såg så många möjligheter att göra bättre. De var lite hungrigare att göra bättre medan 

de som hade suttit med det i 15 år inte hade samma förbättringstakt. Så att det är liksom en 

annan effekt. Och det har vi också följt upp ett år efter.” 
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Kvalitet kan också mätas i olika former. Respondent 2 poängterar vikten av att definiera 

kvaliteten innan förändringsarbetet påbörjas. På Bank X är en del av kvaliteten att man kan, 

oavsett tid på dygnet, bistå med kompetens åt kunderna. Respondenten menar att banken har 

ett 24/5-tänk, alltså att de kan bistå med sin kompetens 24 timmar om dygnet, fem dagar i 

veckan. Detta benämns som kvalitetsaspekten flexibilitet. Arbetare med liknande kompetens 

samlas på ett och samma ställe och kan skifta i arbetstiderna. Detta är väldigt viktigt, då Bank 

X har kunder som arbetar över hela världen, i olika tidszoner. En fysisk samling av experter 

inom ett område leder till en ökad kunskapsnivå hos de anställda inom den specifika enheten, 

vilket leder vidare till en bättre kvalitet på den levererade tjänsten.	   Nedan berättar 

respondenten om kvalitetsaspekten. 

 

”Ja, det är ju det, för då måste man ju bestämma sig att man har ett kvalitetsmått som dels 

speglar slutvärde hos kund, vad är det som är värdefullt hos kund, och om det är tid som man 

gör någonting på, att det ska vara sagt att vi skall leverera klockan 11 på dagen, då kommer 

det klockan 11, eller är det att det aldrig går fel eller liksom. Vad är det som är kvalitet? Så 

det arbetet måste man göra först. Vad är kvalitet i våran organisation?” 

4.2.3 Uppmärksammade problem och fördelar vid införande av SSC 

Den första fördelen Bank X uppmärksammade efter ett införande av SSC var att man fick en 

mycket bättre överblick i verksamheten. Sedan har flertalet positiva effekter visat sig genom 

åren och växlat om till drivkrafter till nästkommande införande. När problem uppkommer i ett 

SSC-genomförande i Bank X, är det i de flesta fall kulturella problem. Även om det kan 

tyckas som ett litet steg geografiskt kan skillnaderna vara enorma mellan två geografiska 

områden. Respondenten beskriver ett exempel när en verksamhet flyttade från Danmark till 

Sverige.  

 

”Men även när vi gjorde första centraliseringen från Danmark till Sverige. Jävlar anamma 

vad svårt det var. Att få dom i Sverige att förstå de danska kraven och inte dem som var 

skrivna, för de förstod alla, men liksom hur dem är, hur dem funkar?”  

 

I Bank X har man fått en erfarenhet i att hantera de kulturella skillnaderna och det har även 

blivit lättare för de anställda. Den mesta kommunikationen sker på engelska numer och det 
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underlättar att motverka kulturskillnader. Respondenten menar att man måste ”smälla rakt 

på” direkt när ett problem eller liknande uppstår och reparera det. 

 

Ännu ett problem som Bank X mött är den problematik i direkt anslutning till ett införande av 

SSC. Det gäller gränsdragningen mellan rutiner och personal inom en organisation. Vilka som 

ska göra vad när processer och rutiner ändras. Det gäller att ha en strikt styrning och tydligt 

informera vad som gäller. Dock har anställda som överlämna dennes gamla arbetsuppgifter 

till den nya SSC-enheten haft svårigheter med att släppa dessa. För att tydliggöra denna 

gränsdragning än mer har Bank X valt att stänga av behörigheten till dessa anställda. De har 

gjort det möjligt för personalen att fortfarande kan följa sina gamla processer och kontrollera, 

men inte längre tillåts någon auktoritet att själva arbeta i processen.  

4.3 Respondent 3 - Tidigare Head of Group Finance 

Shared Service Center – Bank X 

Mötet med Respondent 3 skedde på dennes nya arbetsplats och arbetsgivare i centrala 

Stockholm. Mötet var planerat så det fanns gott om tid att ställa mer frågor om det skulle 

behövas. Upplägget i 4.3 kommer skilja sig mot de tidigare presentationerna av respondenter. 

I detta avsnitt ges en grundligare beskrivning av hur arbetet med införande av SSC 

genomförts, samt motiveringar till varför och hur man tänkt. 

 

Respondent 3 inleder mötet med att påpeka att allt som denna kommer säga kring dennes 

erfarenheter och arbete med SSC hos Bank X står för denne ensamt. Samt att respondenten 

enbart kommer att prata utifrån Shared Service Center Finance hos Bank X. 

 

Respondent 3 uttrycker att Bank X har det bästa Shared Service Center för Finance i detta 

segment. Man ska absolut mäta sig mot Bank X för de har ”..tryckt ut näsan längst.” vad det 

gäller SSC. 
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År 2006 skulle Bank X börja titta på processer och LEAN. Vad detta innebar var från början 

inte en självklarhet utan kontakt med ett konsultbolag hjälpte Respondent 3 att förstå hur detta 

skulle appliceras på banksektorn. Respondent 3 berättar: 

 

”Vi gör ett bokslut, vad är det för processer? Jag fattade helt enkelt inte. Så träffade jag en 

kille från McKinsey. Vi satt en timme och jag kände att jag fattar exakt vad killen säger. Det 

blev en total frälsning, en extrem kärlek till LEAN och processer, samt om vi sätter en stor 

guldram kring det vi kallar för Center of Excellence. Center of Excellence bygger man med 

många människor och plockar hem alla processer och sen så harmoniserar man. Jag skulle 

inte vilja säga att man gör en standard, för gör man en standard, då blir man för mycket 

taliban.” 

 

Det som eftersöktes var att skapa en nybyggaranda och ett nytänkande, fast hela tiden avvägt 

mot risk.  

 

År 2007 fanns 7-8 olika financeavdelningar som delades i två delar: Accounting och 

Controlling. För Accounting blev Respondent 3 chef och började arbeta med processer. Vad 

var då processer inom detta område? Grupper bildades där personer med liknande 

kompetenser fanns. Inom dessa grupper ombads de sedan att diskutera och komma fram till 

vad de utför och hur det utförs bäst. Bank X började studera vilka processer som fanns och 

hur dessa genomfördes. 

 

”Då satt vi ihop dessa 8 personer och frågade, vem av er jobbar smartast? Vad är det ni gör? 

Hur säkerställer ni att ni har kontroll över leveranserna från vårt system? Hur bokför ni? 

Vilken dag i månaden? Vi började göra en liten studie, så från dessa 8 personer som jobbar 5 

heltidsdagar per person, så sa vi att bara 1 person gör best practise inom oss. Så 1 person 

jobbade sedan i 14 dagar per månad med allt. Och detta gjorde vi på allt.” 

 

När det kom till arbetet med resultaträkningen skapade Bank X två enheter, Income och 

Costs. Ur dessa två övergripande enheter bröts sedan subenheter ut som knöt ihop balans- och 

resultaträkningsarbetet. Allt prickades av på detta sätt, inget missades. Att skapa en avdelning 
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som bara arbetade med balansräkningen hade medfört att arbetet med SSC hade varit tillbaka 

där det började. 

 

Att arbeta med LEAN och processförbättring medförde att Bank X ville att arbetsområdena 

skulle vara mer specialinriktade och inte ha samma bredd som tidigare. Detta mötte samtidigt 

motstånd, då personalen var mer inriktade och villiga att jobba med helheten än att bli 

specialiserade på ett område. För att möta detta motstånd togs två seniora anställda ut och fick 

titeln Change Agents. Dessa hade stort förtroende hos de anställda och skulle vägleda dessa 

genom omställningsprocessen, dock medförde denna omställning att 15 personer slutade. 

Trots detta ansåg respondent 3 att det var möjligt att utföra samma arbete som tidigare och 

även lite bättre än tidigare med det nya arbetssättet.  Respondenten berättar: 

 

”15 personer bara slutade. Alla sa att detta inte kommer att gå. Alla de ute i affärerna sa: 

Vafan håller du på med? Du riskerar hela vår leverans. – Nej det gör jag inte. Nu börjar vi 

mappa processerna och sen börjar vi skapa ordning och reda. Vi börjar titta på hur vi är 

bättre kravställare mot steget som ligger före oss, då förstår vi också bättre vad steget efter 

vill ha ut av oss. Vi kommer leverera bättre med 45 man än 60, för vi ökar fokuset på rätt 

saker. Ingen trodde på mig. Absolut ingen trodde på mig.” 

 

Efter mappningen började Bank X få bättre kontroll på sina processer. Avdelningarna började 

samarbeta bättre och var med och styrde informationen strax innan överlämningen skulle ske. 

Detta gjorde att de kunde få skräddarsydd information, vilket förenklade det fortsatta arbetet i 

kedjan. På detta sätt effektiviserades hela processen och man fick också en bättre kontroll 

över dess olika steg utan att behöva avskeda någon eller byta datasystem. 

 

Efter detta blev Respondent 3 även chef över controlleravdelningen och bakade då ihop 

Accounting och Finance ihop till en enhet som kallades för Core financial information. Likt 

tidigare började Respondent 3 studera gapet mellan var Accounting arbetar och Controlling 

tar vid. De fann att controllers inledde sitt arbete med att kontrollera att steget före hade gjort 

korrekt. 
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”Då upptäckte vi att controllers inledde arbetet med att kontrollera att steget innan hade 

gjort rätt. Då kunde dom bara skjuta frågor som störde processen, fast de inte var klara. Vi 

tog bort det steget för det hade vi inte tid att hålla på med.” 

 

Det fortsatta arbetet i att bygga SSC mötte också motstånd, främst från mellanchefer. 

Respondent 3 valde då att byta ut dessa då de ansågs ha fel ”..mindset..” och motsätta sig 

förändringarna. Nu rekryterades personer som ansågs vara hungriga och karriärsugna. Efter 

två år ansågs detta ha blivit framgångsrikt och Bank X började fundera på hur de 

fortsättningsvis skulle arbeta med detta. Centralisering av ekonomiavdelningar hade 

genomförts på olika platser såsom i Sverige, Finland, Tyskland, Danmark och så vidare. Bank 

X hade också gjort ett strategiskt val att etablera sig i Litauen och förlägga delar av 

verksamheten dit. Nu tog dem de cirka tio största ekonomiavdelningarna och flyttade dit och 

bildade ett stort SSC i Litauen. Detta medförde omgående en minskad personalkostnad och en 

ökad effektivitet. 

 

”I Litauen kostar en duktig civilekonom ca 15 000 kronor i månaden. Det får vi inte i Sverige. 

Börjar vi plocka ner så att det kanske blir 120 personer så har du minskat en ganska stor 

kostnad. Dessutom levererade de också 20 % bättre än vad vi klarade av i Sverige för att dom 

var hungriga och på. Det var konsekvensen, så det var ett lätt beslut.”  

 

 Då respondent 3 hade varit med tidigare och startat upp SSC, så hade också vissa problem 

mötts, vilka denna också lärt sig av. Dessa misstag skulle inte behöva upprepas. Första steget 

var att sätta en tydlig definition på vad en financeprocess är. Detta definierades som 5 C:n: 

Connect, Collect, Control, Conclude och Communicate. 

 

Ett stort projekt startade med anställda från Sverige som dokumenterade alla processer. Vilket 

var en gigantisk dokumentation. Samtidigt valde Bank X också att definiera vad en 

financeprodukt var. De kunde identifiera 3 produkter: managementrapportering, 

myndighetsrapportering samt marknadsrapportering. 
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”Vad är financeprodukter? När vi säljer, vad kan man köpa av oss? Då kom vi fram till att vi 

har bara tre produkter. Vi har en managementrapportering, vi har en 

myndighetsrapportering och vi har en marknadsrapportering.” 

 

När dokumentationen ansågs färdig så började Respondent 3 rekrytera personal till SSC i 

Vilnius, vilken denne också blivit chef över. Record to report infördes, vilket betyder att de 

anställda börjar i det enklaste steget i processen för att senare arbete sig vidare till mer 

avancerade steg. Detta skapade karriärvägar vilket inspirerade de anställda.  

 

Från högsta ledningen kom också direktiv om att kostnadsbesparingar skulle genomföras och 

detta skulle ske via SSC. I Sverige fanns då Accounts payable, Myndighetsrapportering, Costs 

& Income, Group samt IT. Bank X insåg att de inte ville flytta hela processer till Vilnius utan 

endast de nödvändiga delarna av dessa för att inte skapa en spegelbild mot de svenska 

omständigheterna och få ut ”krämet” av denna åtgärd. 

 

”Vi vill ju inte bygga upp en spegel mot Sverige för det var bara halvbra. Vi har inte fått ut 

krämet av organisationen. Då bygger vi en avdelning som hette Costs. Costs var Account 

payable och Costs. Då tänkte jag att vad kommer kostnader ifrån? Antingen är det 

leverantörsfakturor eller personalkostnad. Då får dom sitta ihop. Sen hade vi Income som fick 

vara ifred. Och sen satte jag upp Reporting. Här hade vi då Regulatory reporting, Group 

reporting och Management reporting. Dom dunkade jag ihop.” 

 

Man upptäckte samtidigt att de flesta avdelningarna använde samma informationskällor fast 

till olika ändamål.  Så Respondent 3 började geografiskt sätta ihop avdelningar vilket gav en 

direkt avkastning. Människor började omgående diskutera och hjälpa varandra med 

information, vilket skapade ett mervärde. 

 

För att ge support och stöda de här avdelningarna skapades ytterligare en avdelning som 

kallades för Development. Förbättringar av processer skulle först gå via Development. Här 

började också rekryteringen och record to report att synas. Respondent 3 rekryterade vad som 

denne ansåg vara hungriga civilekonomer. Detta mötte en viss skepsis då den generella 
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uppfattningen var att dessa inte kunde bli mättade i sin arbetsroll och skulle söka sig vidare. 

Därför fanns också record to report, vilket enklast kan beskrivas som lätt, svårare, mycket 

svårt. Bank X rekryterade således inte människor endast till en specifik position utan 

rekryterade till organisationen i sin helhet. 

4.4 Respondent 4 – Head of Group Finance Processing – 

Bank X 

Mötet med respondent 4 skedde under lite andra omständigheter än möten med övriga 

respondenter. Det var fortfarande via en semi-strukturerad intervju, men denna gång skedde 

den över telefon samt på engelska, vilket kan medföra eventuella tolkningsproblem. Mötet 

genomfördes genom högtalare på en mobiltelefon för att underlätta inspelning och möjliggöra 

transkribering.  

 

Respondenten presenterade sig själv som Head of Group Finance Processing och 

kontrollerar de nya processerna, men startade i företaget för 4,5 år sedan med rollen som 

Head of Transformation och där startade hans resa med SSC i Bank X, men respondenten har 

tidigare SSC-erfarenheter från andra större internationella bolag, med samma 

förändringskomplexitet.  

4.4.1 Definition av SSC 

Respondent 4 menar att definitionen är relativt knepig och ger oss ett exempel på sin enhet 

inom organisationen. Nedan presenteras hur denne väljer att definiera SSC. För att undvika 

tolkningsproblem har vi valt att ej översätta citat från respondenten.  

 

”That’s a tricky question, because you know, I would even say that Group Finances itself is a 

Shared Service Center, because we are providing common services to multiple stakeholders 

across the organization. So I would think that it’s a, I mean shared service center gives quite 

a lot of meaning, cause effectively what we try to do, is look where can we do things in an 

efficient way with multiple parties, instead of having it done all over the place. So I think it’s 

a combination of packaging common services to providing stakeholders.” 
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4.4.2 Motiv vid införande av SSC 

Respondent 4 är tydlig och rak med vad som är bankens huvudsakliga motiv är och ur dennes 

perspektiv är detta: ”Number one is actually it stimulates a bit of way of working.” 

  

Med detta menar respondenten att genom SSC tvingas de anställa att tänka i en annan bana 

gällande arbetssätt. Genom att samla kompetens i olika enheter skapades ett fokus på att 

leverera output. Flera enheter gjorde innan samma sak, men genom förändringen kan en 

gemensam enhet bistå med detta och leverera till exempel data till alla enheter och andra 

expertenheter kan fokusera endast på sitt specifika arbetsområde. Detta har gjort att 

dubbelarbete har undvikits.  

 

Respondenten fortsätter med att lyfta vikten av att bygga upp olika Centres of Excellence 

genom hela organisationen. Detta gäller inte bara för SSC-enheterna, utan det gäller att hitta 

rätt personal till rätt uppgifter. SSC har möjliggjort detta. Med bra komponerade Centres of 

Excellences leder detta till en hävstångseffekt på personalens färdigheter och skicklighet. En 

annan term som organisationen arbetar efter är release the expertise. Med detta menar dem att 

ta bort allt ”onödigt” arbete som andra kan genomföra, så experterna kan fokusera på att vara 

just experter. Detta menar respondenten har tagit väldigt lång tid att bygga upp, men det har 

verkligen visat kriterierna de har för SSC.  Respondenten går sedan vidare och beskriver ännu 

ett viktigt motiv:  

 

“One motive that forced us to think differently the way we worked. Overlooking different 

processes. Team motives were, of course when you have common processes with different 

owners. You never gonna be the most effective efficient.  So by consolidating the governance 

and the ownership of common processes in to one area makes that we now have one platform 

to actually make our processes in to more efficient. Which we would never got the opportunity 

to do before.” 

 

Andra motiv som anses vara ett måste för att få ett slagkraftigt SSC är att ha väl 

dokumenterade processer med välarbetade arbetsbeskrivningar. Detta har lett till att 

organisationen har bättre material och information för skapa mer effektiva processer. Genom 
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att bara studera olika beskrivningar kunde de direkt finna olika förbättringsmöjligheter. Det 

kan ibland vara mer enkelt att tänka i den banan, att tänka processer istället för output.  

Förändringar öppnar för nya möjligheter. När personalen vet att en förändring skall 

genomföras och att de inte behöver arbeta precis som man gjort tidigare, kan man även titta på 

mer förändringar samtidigt. När till exempel kvalitetsförbättringar och effektiviseringar har 

skett kan man senare titta på hur man kan göra allt på ett mer kostnadsbesparande sätt.  

4.4.3 Uppmärksammade problem och fördelar vid införande av SSC 

Vad som beskrivs som vitalt vid ett SSC-införande är att det ska finnas en förståelse för hur 

processerna flyter genom hela organisationen. Man behöver också vara väldigt konkret med 

roller och ansvar om vad personal skall göra och var de skall göra det. Dessutom måste också 

fokus ligga på olika hand over points, när själva överlämningen till SSC tar fart. Dessa 

ovannämnda faktorer menar respondenten är vitala, och utan att ha en bra kontroll över dessa 

kommer komplikationer att uppstå vid införandet.  

 

Senare förklarar respondenten om att man även måste vara fokuserad på operationella risker. 

Vid eventuella problem måste genomtänkta planer kring problemet finnas. Respondenten 

fyller sedan i att de även måste ha väldigt konkreta KPI3 för att kontrollera det hela. Denne 

menar även att ett SSC-införande är så pass komplicerat att det aldrig blir rätt första gången 

och att det skapar en viss förvirring inom organisationen. De flesta problemen går att härleda 

till kommunikationsbristningar, då det inte råder konsensus över vem som skall göra vad.   

Senare beskriver respondenten några fördelar. Denne menar att SSC-införandet har gett dem 

så många möjligheter som de inte förväntat sig tidigare. Trots att de har pressat ned tiden på 

processer har de ändå lyckats höja kvaliteten avsevärt. Kostnader har det inte varit lika stort 

fokus på som på kvaliteten, men ändå beskriver respondenten att SSC har gett dem en del 

kostnadsfördelar, då de har klarat flera kostnadsförväntningar med råge.  

 

Det har även blivit lättare för ny personal att komma in i organisationen och deras arbete när 

alla arbets- och processbeskrivningar finns. Flytet har blivit helt annorlunda. Folk inom 

organisationen verkar nu också, efter ett antal införande av SSC, verkligen se nyttan de kan 

dra av record to report i ett SSC och möjligheterna att ta ett kliv framåt i organisationens 

                                                
3 Key Performance Indicator 
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värdekedja. Till en början sågs bara det negativa med SSC, men nu har möjligheterna tagit 

över. Tidigare har det inte funnits tillräckligt med tid för att se över processerna.  

 

Respondenten fortsätter att beskriva hur lyckat införandet av SSC verkligen har varit, där 

kvaliteten har ökat och kostnaderna har minskat. Denne avslutar med att beskriva hur viktigt 

det är att följa upp alla SSC-projekt. Det gäller att ha strikta nyckeltal samt jämföra dessa före 

och efter införandet. På så sätt kan man verkligen se hur lyckade projekten har blivit. 
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5. Analys 
Detta avsnitt knyter samman studiens teoretiska utgångspunkter med det insamlade empiriska 

datamaterialet och analyseras. Analysen presenteras i likhet med referensramens disposition. 

Avslutningsvis i varje del sammanfattas analysen för att förtydliga innan slutsatser ges. 

5.1 Definition 

Schulz et al. (2010) beskriver att det inte 

finns någon tydlig definition av SSC och att 

det även borde finnas två termer för 

fenomenet. Ett i privat- och ett i offentlig 

sektor. Det kan tänkas att ett större 

resultatfokus speglar den privata sektorn, då 

det gäller att skapa värde för aktieägarna. 

Även respondenterna har en del definitionssvårigheter kring ämnet. Trots att definitionen inte 

skiljer sig radikalt mellan dessa kan ändå vissa skillnader identifieras. Nedan kommer en 

sammanfattning om hur varje respondent uppfattar definitionen SSC.  

 

Respondent 1:s definition av SSC innefattar kort följande: 

• Samlad på en fysisk plats. 

• Enhet inom organisationen. 

• Tillhandahåller tjänster till mer än en slutbrukare. 

• Delade tjänster inom organisationen. 

Respondent 2:s definition av SSC innefattar följande: 

• Föränderlig med tiden. 

• Olika enheter delar på tjänster. 

• Nollbudgeterad enhet. 

• Kvalitetshöjande enhet inom organisationen. 

Respondent 3:s definition av SSC innefattar följande: 

• Integrerade processer. 

Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  
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• Kompetenshöjande enhet inom organisationen. 

• Kvalitetshöjande enhet inom organisationen. 

• Samlad på en fysisk plats. 

• Tillhandahåller tjänster. 

Respondent 4:s definition innefattar följande: 

• Enhet inom organisationen. 

• Uppgift att förse organisationen med gemensamma tjänster. 

• Endast tjänster produceras. 

 

Vid jämförelse av dessa definitioner finner vi en rad gemensamma nämnare. Samtliga 

respondenter beskriver SSC som en enhet inom organisationen som tillhandahåller tjänster. 

Något som också är gemensamt för samtliga respondenters definitioner är att tjänsterna delas 

av olika enheter inom organisationen, det finns således flera slutbrukare. Respondent 1:s svar 

gällande definitionen är målande för det sammanlagda resultatet: 

 

 “Ja, för mig är det viktigaste med ett SSC att det är en plats eller ett ställe inom en 

organisation som tillhandahåller tjänster till mer än en slutbrukare, där de tidigare gjort det 

själva. Det är själva definitionen och det innebär att genom mitt perspektiv så har vi flera 

nivåer av SSC eller delade tjänster inom organisationen.” 

  

Vi ser här att Respondent 1 påpekar att detta endast är hans perspektiv på SSC, vilket 

samtidigt tyder på att han också reflekterat över den specifika kontext vi befinner oss i. Denna 

definition behöver således inte överensstämma med andra organisationers idéer kring SSC, 

utan kan ha vuxit fram ur en anpassning till den egna verksamheten. Detta är också något som 

Rövik (2007) beskriver när han talar om att dekontexualisering sker. Ursprungsidén kan ha 

omformats av Bank X för att bättre fungera i den egna verksamheten. Just dessa anpassningar 

kan också förklara varför Schulz et al., (2010) inte finner någon entydig definition, utan 

endast vanligt förekommande karaktäristiska drag av SSC. Vi kommer nu jämföra 

respondenternas svar med dessa karaktäristiska drag för att se eventuella skillnader och 

likheter och försöka se varför dessa uppstått. 
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5.1.1 Resultat av konsolidering av processer inom organisationen 

Tidigare hade varje enhet inom organisationen sin egen supportverksamhet. Vid införande av 

SSC granskas dessa för att sedan konsolidera processer i ett försök att undvika dubbelarbete 

(Schulz el al., 2010). Hos Bank X har 3 av 4 respondenter givit en definition som pekar åt 

detta håll. Respondent 1 nämner delade tjänster inom organisationen vilket kan kategoriseras 

in som konsolidering av processer inom organisationen, respondent 2 likaså. Respondent 3:s 

definition av SSC innehåller integrerade processer, vilket är synonymt med konsolidering av 

processer. Att undvika dubbelarbete kan med enkelhet kopplas ihop med en mer effektiv 

organisation och säkerligen något som de flesta organisationer vill uppnå. När det gäller större 

organisationer är det mer komplext att kontrollera att dubbelarbete inte förekommer. Att 

undvika dubbelarbete skapar inte endast minskade kostnader för Bank X, utan visar samtidigt 

en ökad kontroll över processer. Vi kan förutsätta att ingen organisation som strävar efter 

effektivitet, vill ha dubbelarbete inom den egna organisationen. Vi finner element av Schulz et 

al., (2010):s karaktäristika resultat av konsolidering av processer inom den egna 

organisationen hos Bank X, men kan inte bortse ifrån att det har starka kopplingar till  

karaktäristika, vilken behandlar kostnadsreduceringar som både Janssen & Joha (2006), samt 

Schulz et al., (2010) påvisar som en av de huvudsakliga anledningarna till en implementering 

av SSC. 

5.1.2 Engagerade i supportverksamhet 

Kortfattat kan innebörden av detta beskrivas som att supportverksamheter, likt SSC, är 

processer vilka ska upprätthålla kärnverksamheten men inte tillhör denna. Dessa 

supportverksamheter kan delas upp i transaktionsorienterande- samt kunskapsorienterande 

processer (Schulz et al., 2010). De transaktionsbaserade supportverksamheterna innefattar en 

hög grad av standardisering och hos Bank X finns inte detta uttalat. Men en av de största 

skillnaderna mellan SSC och outsourcing är att vid SSC har organisationen själv kontroll över 

processerna. Framför allt Respondent 3 beskriver hur Bank X alltid eftersträvar best practise 

och skapa ett centre of excellense. Att skapa ett best practise, kan ses kom 

kunskapsorienterade processer. När nu effektivitet återigen nämns går det inte att bortse från 

sourcingalternativens grundsten, LEAN-production. Vid samtal med Respondent 3 beskriver 

denna också sin entusiasm gentemot LEAN, vilket säkerligen präglat Bank X:s syn på 

innebörden av SSC. Produkten av att skapa en best practise och tillämpa LEAN-production är 
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kostnadsreduceringar, vilket också är Schulz et al.,(2010) nästkommande karaktäristika av 

SSC. Vi anser det därför finnas svårigheter i att avgöra huruvida Bank X:s syn på SSC 

innehåller denna karaktäristika, eller om det istället tillfaller kostandreducering. 

5.1.3 Kostnadsreducering som huvudmål 

Delar av den befintliga forskningen på området lyfter kostnadsreduceringar som huvudsaklig 

orsak till implementering av SSC (se Janssen & Joha, 2006; Schulz et al., 2010). Vid analys 

av vår empiriska data från Bank X finner vi inget direkt uttalat som kan kopplas till detta. 

Samtidigt går det inte att bortse från det faktum att samtliga respondenter inte tror att SSC 

skulle implementeras om det ledde till ökade kostnader i relation till det befintliga 

alternativet, vilket kan tolkas som att kostnader har en stor betydelse för Bank X. Det som 

också talar för att kostnadsreduceringar kan förknippas med Bank X syn på SSC är det faktum 

att deras beskrivningar av fenomenet innehåller sådant som indirekt skapar 

kostnadsreduceringar. Exempelvis beskriver respondenterna att ett SSC är en kvalitetshöjande 

enhet producerar tjänster till flera slutbrukare, vilket i förlängningen skapar en ökad 

effektivitet och minskade kostnader. De resultat vi fått skulle också kunna ses från ett annat 

perspektiv, nämligen att minskade kostnader inte är ett huvudmål utan endast en indirekt 

konsekvens av ett införande. Vi tolkar det som att Bank X syn på SSC präglas av 

kostnadsreduceringar, dock kan vi inte med våra resultat avgöra huruvida det är ett huvudmål 

eller inte. 

5.1.4 Serviceorienterat fokus på interna kunder 

Här beskriver Schulz et al., (2010) att SSC fokuserar till att optimera den interna 

kundupplevelsen, men på bekostnad av kvaliteten på output. Samtliga Bank X:s respondenters 

beskrivningar av SSC innehåller delar som kan kopplas till intern fokus. Skillnaden mot 

Schulz et al., (2010) ligger i att Bank X samtidigt har ett stort fokus på kvalitet. Vi anser att 

kvaliteten ligger i fokus, snarare än den interna kundupplevelsen. Samtidigt behöver inte den 

enda utesluta den andra. Ett stort fokus på att leverera en tjänst av hög kvalitet bör också öka 

kundupplevelsen. Dock finner vi att Bank X upplevt försämrad kundupplevelse när ett av 

deras SSC placerades i Baltikum. Inledningsvis mötte detta motstånd, främst på grund av de 

kulturella och språkliga skillnaderna som uppstod. 

5.1.5 I linje med externa konkurrenter 
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Schulz et al., (2010) beskriver att man lägger sig i linje med konkurrenter för att bli mer 

konkurrenskraftiga och bygga upp sin kunskap, hitta sina styrkor, hitta sina brister allt genom 

att använda sig av benchmarking. Genom detta kan man påvisa sina färdigheter och 

konkurrenskrafter för sina interna kunder. 

 

SSC beskrivs som ett relativt nytt fenomen i Sverige och även i banksektorn. Respondent 3 

uttrycker att Bank X har det bästa Shared Service Center för Finance i detta segment. De ser 

sig själva som ett objekt för benchmarking och en bra organisation att mäta sig mot, då Bank 

X verkligen har ”..tryckt ut nästan längst..” vad gäller SSC. Dock går det inte att bortse ifrån 

att Bank X själva har kopierat den ursprungliga idén och format den efter sin egen 

organisation via dekontextualisering. Rövik (2007) menar att det finns svårigheter i att 

kopiera, exempelvis, ett SSC rakt av och anpassning efter organisationens specifika kontext 

krävs. Att kontextspecifika anpassningar sker bör samtidigt försvåra möjligheterna för 

benchmarking, då det som fungerar bra i en organisation inte nödvändigtvis behöver göra det i 

en annan. Det som dock kan sägas om Bank X är att de hämtat idén om SSC från andra 

organisationen och att det implementerats för att få en ökad effektivitet samt i förlängningen 

nöjda interna kunder. 

5.1.6 Oberoende organisation  

Schulz et al., (2010) menar att SSC blir som en oberoende organisation inom organisationen, 

men som dock inte är oberoende. Enheten styrs separat, men är såklart helt beroende av 

huvudorganisationen. Att det beroendet fortfarande existerar leder till en viss begränsning och 

frihetsfördelar försvinner, då det absoluta beslutsfattandet inte ligger i enhetens egna händer. 

Att enheten behandlas som en relativt oberoende organisation framgår relativt tydligt, dock 

inte rakt i definitionen, men väl i samtal med respondenterna. Det beskrivs att man 

frånkopplar dessa funktioner från respektive enhet och skapar en egen SSC-enhet. Dessa blir 

dock begränsade, då det finns en tydlig koppling till koncernen som fortfarande styrs från 

högre hierarkiska nivåer inom organisationen. Bank X verkar ha viss frihet i utformandet av 

processerna i respektive SSC-enhet. Respondent 3 beskriver hur samtliga processer 

dokumenteras för att se brister och möjligheter till förbättringar och att de anställda 

uppmuntras att själva utforma best practise. Däremot finns det naturliga begränsningar genom 

att kostnader ska hållas nere, då SSC inte får bli dyrare än liknande lösningar, exempelvis 
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outsourcing eller decentraliserade enheter. Tittar vi på Janssen & Johas (2006) illustration av 

hur SSC positioneras inom en organisation (Modell 2.1.1), stämmer även detta överens med 

resultaten från Bank X och Schulz et al., (2010) uppfattning om att ett SSC är en oberoende 

enhet som ändå inte är frikopplad och helt oberoende.  

5.1.7 Operationaliseras som ett vanligt företags 

Schulz et al., (2010) beskriver i denna del att en SSC-enhet borde försökas styras som en 

tredje part likt ett vanligt företag, vilka skräddarsyr service för kundens efterfrågan. Att man 

skapar värde till en kostnad som en kund är beredd att betala för. Vi kan utläsa att enheterna i 

Bank X styrs på ett sådant sätt. SSC-enheterna är nollbudgeterade och säljer efterfrågade 

tjänster till andra enheter. Enheterna söker hela tiden efter kvalitetshöjande- och 

kostnadsreducerande förbättringar som även gör dem mer konkurrenskraftiga, likt ett vanligt 

företag. Via Record to Report som Respondent 3 berättar om skapas även tydliga karriärvägar 

inom respektive SSC-enhet, för att säkerställa att kompetensen stannar inom enheten och i 

förlängningen höjer kvaliteten och effektiviteten i de producerade tjänsterna. Sammantaget 

tyder detta på att enheterna tenderar att operationaliseras som ett vanligt företag hos Bank X. 

5.2 Position i organisationen 

SSC beskrivs som komplext och att inte vara business as usual (Bergeron, 2003). Trots att 

SSC är besläktat med centralisering och outsourcing skiljer sig dessa modeller en aning från 

hur SSC-modellen ser ut (Ulbrich, 2003). Janssen & Joha (2010) väljer att beskriva SSC som 

en strategisk- och långsiktig lösning. Bergeron (2003) fortsätter med att beskriva hur SSC inte 

blir en centralisering, då man försöker dra fördelarna både med en centralisering och en 

decentralisering. Enheten blir centraliserad, men ändå integrerar och arbetar enheten nära 

kunderna och ser inte enbart de stordriftsfördelar dem kan dra fördel av, utan också kvaliteten 

ska bli bättre när kompetensen samlas på ett och samma ställe (Janssen & Joha, 2010). 
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Modell 5.1.1.1 Positionering av Bank X’s SSC-enheter, från Janssen & Joha (2010) 

I Bank X:s fall kan vi tolka det som att de har flera olika SSC-enheter inom organisationen, 

vilket vi också fick klart och tydligt beskrivet av Respondent 1. Vi tolkar det som att Bank X 

har flera SSC-enheter som endast verkar inom organisationens specifika landenhet, men även 

har interorganizational-enheter som är belägna runt om i världen och fungerar som en 

supportverksamhet för hela koncernen. 

  

Centraliseringsfördelar vilka Bank X kunnat dra efter införandet är vissa stordriftsfördelar. 

Där Respondent 1 beskriver hur allt som köps in i hela koncernen, beställs centralt. Andra 

centraliseringsfördelar berör även kostnaderna, då enheten blir centraliserad kan även andra 

synergier dras.  Trots centralisering av enheter har Bank X lyckats utvinna 

decentraliseringsfördelar, även om enheter fysiskt har centraliserats har man ändå fortsatt 

integrera med kunderna och när kompetensen har samlats i Center of Excellences haft 

möjligheten att leverera högkvalitativa tjänster/produkter. 

5.2.1 Sammanfattning definition 

Analys av respondenternas svar gällande hur de definierar SSC har lett till att vi har fått en 

mer tydlig bild av Bank X:s specifika fall. Schulz et al., (2010) definition av ett SSC är 

förhållandevis lik hur Bank X definierar samma fenomen. Dock anpassas och formas 

innebörden och definitionen av SSC i den specifika kontext i vilken den ska verka. Att 

anpassningar efter kontext sker, bidrar till att definitionen blir aningen spretig. 
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I en jämförelse mellan Bank X:s rådande definition och Schultz & Brenners (2010) 

karaktäristiska drag för ett SSC finner vi att dessa inte ligger helt i linje med varandra. Den 

största skillnaden finns i att Bank X inte har kostnadsreducering som en huvudorsak till ett 

införande av SSC, istället väljer man att se det som en kvalitetshöjande enhet. Samtidigt går 

det att diskutera huruvida detta stämmer. Läser vi ”mellan raderna” finner vi mycket som 

tyder på starka kopplingar till kostnadsreduceringar. Exempelvis tror respondenterna att en 

implementering av SSC skulle genomföras om det ledde till ökade kostnader, samt att de 

flesta funna karaktäristika indirekt leder till minskade kostnader. Att studera definitionen i 

Bank X skapar möjligheter att lättare förstå bakomliggande motiv till ett införande av SSC. 

5.3 Motiv 

Janssen & Joha (2010) har studerat och sorterat motiv för införande av SSC. Liknande gör vi i 

detta avsnitt med Bank X,  där vi också använder relevanta teorier som hjälpmedel. En bild 

kommer finnas vid varje motivsegment för att endast illustrera just var i analysmodellen vi 

befinner oss. När ett motiv har upptäckts illustreras detta genom att skrivas med kursiv stil. 

Avslutningsvis i analysen sammanställs alla motiv.  

5.3.1 Organisatoriska och strategiska motiv  

Till kategorin organisatoriska- och strategiska 

motiv finner vi motiv som kan hänföras till ett 

ökat fokus på kärnverksamheten, 

standardisering av processer samt 

riskreducering. För att organisationen själva 

ska kunna förändra processer krävs att 

organisationen själva också besitter kontrollen 

över dessa. Respondent 3 nämnde hur Bank X 

har hämtat idéer och influerats av LEAN när de har strukturerat om i organisationen.  

Samtliga respondenter nämner att ett av motiven för införande av SSC är att få en ökad 

kontroll över organisationens processer. En förutsättning för att detta ska kunna ske är det 

som Respondent 3 förklarar som att organisationen ”..plockar hem processer..”. För att kunna 

skapa en ökad kontroll behöver processerna finnas inom organisationen och inte hos externa 

Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  
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mo,v	  
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parter. Således kan ökad kontroll över processer samt ta tillbaka processer till den egna 

organisationen anses vara två organisatoriska och strategiska motiv. 

 

Shah & Ward (2007) väljer att definiera LEAN som ett sociotekniskt system vilket minskar 

eller tar bort onödiga och icke värdeskapande arbete. Petersson et al (2011) beskriver att 

utöver dessa effekter kan det också öka motivationen hos anställda, minska stressen, öka 

kompetensen, skapa en större förståelse för helheten, mer utvecklade arbetsuppgifter och så 

vidare. Rövik (2007) beskriver att idéer som LEAN ofta hämtas från en bestämd kontext och 

implementeras i en annan. Dessa nya idéer kommer in i en redan befintlig kontext med 

fysiska strukturer, formella strukturer, rutiner och procedurer. Där finns också människor med 

egna identiteter och kunskaper, vilka också ofta har egna sätt att utföra arbetsuppgifter. Detta 

kan skapa intressemotsättningar och konflikter. 

 

Respondent 3 beskriver hur ett möte med en konsult fick henne intresserad av LEAN och hur 

detta ligger till grund och format organisationens utveckling av, samt senare motiv för 

införandet av SSC. Denne menar att många anställda hade svårt att ta till sig organisationens 

nytänkande och nyskaparanda, men det hjälpte dem att byta ut folk som de ansåg inte passade 

in i organisationen. Detta kan tydligt härledas till det Rövik (2007) benämner som en 

dekontextualisering. Fenomenet SSC och idén om denna har således inte vuxit fram inom den 

egna organisationen utan kommit från externa parter i form av en konsult. Bank X har 

identifierat SSC som koncept och överfört det till den egna organisationen. 

 

SSC beskrivs även som en riskreducerande teknik i framförallt nya projekt och processer. 

Dock ansågs det, efter införande, fortfarande behövas ett ökat fokus på styrningen av SSC 

(Janssen & Joha, 2006).  Detta är ett problem som märks hos majoriteten av respondenterna, 

men respondenterna menar även att efter den nya styrningen fått smälta in hos de anställda, 

har SSC upplevs som positivt. De anställda beskrivs kunna se nyttan i det hela och att de kan 

dra fördelar genom bland annat record to report i ett SSC och möjligheterna att ta ett kliv 

framåt i organisationens värdekedja. Record to report ses som både motiverande för de 

anställda vilka får bra möjligheter att göra karriär, vilket bör få en motivationshöjande effekt, 

men också organisationen kan dra fördelar genom att säkerställa att personalen besitter rätt 

kompetenser och innehar kunskap om samtliga processer inom värdekedjan. Just record to 
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report och andra kvalitetshöjande element är något som Bank X verkligen värderar och gärna 

lyfter fram när de pratar om SSC. Detta kan vara orsaken till att deras karaktäristika på SSC 

skiljer sig från både Schulz et. al,. (2010) och Bergeron (2003) 

 

Samtliga respondenter benämner flexibilitet som ett huvudmotiv till införande av SSC. 

Flexibiliteten innefattar dels utökade öppettider men även att alltid kunna bistå de interna 

kunderna med den bästa kompetensen. Genom att samla kompetensen i en enhet så finns den 

alltid tillgänglig. På detta sätt kan personalen skifta och kan tillgodose interna kunder i 

varierande tidszoner. Bank X arbetar efter att kunna leverera dessa högkvalitativa tjänster 24 

timmar om dygnet, 5 dagar i veckan. För att samla den bästa kompetensen valde Bank X att 

samtidigt nyrekrytera personal. Viktigt vid nyrekryteringen var att personalen som 

rekryterades var hungrig och bidrog till nybyggarandan. Nyrekrytering kan således också 

anses vara ett motiv. 

 

När processerna plockats hem och återfanns inom organisationen ville Bank X standardisera 

och harmonisera dessa. För att på bästa sätt lyckas med detta så integrerades processer och 

det skapades en tydlig ansvarsstruktur. Sammantaget skulle detta leda till att processerna blir 

mer effektiva, dubbelarbete undviks, man får en bättre kontroll samt att 

informationsleveransen mellan avdelningarna är mer skräddarsydd. Detta är även nått som 

genomsyrar respondenternas svar redan i definitionen. Onödiga processer skalas bort och 

kommunikationen mellan olika steg i processen förbättras. Analys av empirin har funnit att 

organisatoriska och strategiska motiv är mest förekommande, samt att dessa går att 

sammankoppla med ökat fokus på kärnverksamheten och standardisering av processer. Dessa 

motiv kan med enkelhet hänföras till ett LEAN-tänk, där Petersson et. al., (2011) lyfter fram 

detsamma i sin teori. Man vill ta kontrollen över sina processer men skala bort sådant som 

inte tillhör kärnverksamheten. Vanligtvis brukar detta göras via outsourcing, men i detta fall 

ska samma resultat uppnås via ett SSC. 

5.3.2 Politiska motiv 

Det resonemang vi fört kring de politiska 

motiven  utgörs av den tolkning vi gjort från 

det engelska ordet political, vilket används i Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  
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studien gjord av Janssen & Joha (2006). Political har vi valt att tolka som en form av 

maktspel inom organisationer. Motiven i detta segment som Janssen & Joha (2006) lyfter 

fram handlar om fördelningen av pengar från myndigheten, vilken auktoritet en anställd har 

samt vilken kontroll ledare inom organisation får över olika enheter.  

 

Majoriteten av respondenterna beskriver hur processer skriv ned och det blir lätt för att 

omstrukturera inom organisationen. Phillips (2002) nämner att genom LEAN kan 

organisationen planera och balansera verksamhetens olika processer. En del av detta beror på 

att processerna standardiseras och görs på ett och samma sätt. Ledarna inom organisationen 

kan snabbt göra omstruktureringar eller andra justeringar inom organisationen för att möta 

omvärldens behov, då det blir lättare flytta, göra sig av med personal eller ta in personal. 

Ledarna får likt Janssen & Joha (2006) beskriver, en större kontroll över företaget.  

Janssen & Joha (2006) lyfter fram att genom standardiseringen inom enheternas processer 

leder till en större kontroll över sina ICT-kostnader. Något som även respondenterna väljer att 

ta upp, men i andra termer. Standardiseringen av produkter har då även gjort det lättare för 

Bank X att mäta eller övervaka olika enheters prestationer. Denna kontroll över nyckeltal gör 

det även lättare för att sätta priser på de tjänster som säljs inom Bank X. Man ser även vilka 

processer som efterfrågas av kunderna.  

5.3.3 Ekonomiska motiv 

När det gäller de ekonomiska motiven, nämner 

inte respondenterna detta som något 

huvudmotiv. Intervjun med konsulten och 

dennes dokument 50/50 gamble visar samma 

sak. De ekonomiska motiven tros vara ett 

huvudmotiv vilket också Schulz (2010) 

beskriver, men analys och tolkning av vår 

empiriska data säger annorlunda. Det finns ekonomiska motiv såsom kostnadsbesparingar 

och reducera kostnader, men dessa är indirekta motiv till följd av andra mer överordnade 

motiv. Detta är vad vi får av vår empiriska data, men en djupdykning just denna fråga hade 

kanske gett ett annat svar. Majoriteten av respondenterna beskriver också hur en SSC-

implementering inte skulle ha gjorts om den hade lett till höjda kostnader. Vi kan även se att 
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den karaktäristika SSC har i Bank X, leder till minskade kostnader. Detta kan vara ett känsligt 

ämne för Bank X och istället väljer de att benämna kostnadseffektivisering som en produkt av 

ett lyckat SSC, men är inte ett direkt motiv, i alla fall inte ett av de huvudsakliga motiven för 

införande av SSC. Motiven i detta segment går likt de organisatoriska- och strategiska 

motiven att härleda direkt till LEAN vilket är lite av Bank X:s grundsten i organisationen. De 

motiv som vi direkt kan koppla till LEAN är: reducera kostnader, flytt till låglöneländer och 

bättre effektivisering. Petersson et al (2011) menar att faran med LEAN är då verksamheter 

flyttas till låglöneländer, vilket kan få konsekvenser som längre ledtider, ökat bundet kapital, 

sämre kontroll och ökade fraktkostnader. I Bank X:s fall har flytten till låglöneländer fått mer 

positiva effekter än väntat. Det beskrivs att både tjänstekvaliteten har ökat och ekonomiska 

fördelar har dragits.  En stor orsak till kostnadsreduceringen var, enligt respondent 3, att de 

tagit bort eller integrerat tjänster med varandra. Janssen & Joha (2006) beskriver att det 

företagen har gjort störst besparingar på är kontrollkostnader, vilket genom centralisering 

möjliggjort nedskärningar på personalstyrkan. Detta ser vi även hos Bank X. Genom 

integrering av tjänster i en centraliserad enhet har de kunnat minska personalstyrkan och 

underlättat kontrollen över denna. På så vis har man indirekt möjliggjort besparingar på 

kontrollkostnader. 

 

Intressenter menar dock att SSC inte har lett till en kostnadsreducering, utan många gånger 

lett till ökade kostnader (Lacity & Willcocks ,2002). I Bank X:s fall frågades samtliga 

respondenter hur mycket ett SSC-projekt får kosta i förhållande till det tidigare alternativet 

organisationen arbetade efter. Alla svarade enhetligt att det var viktigt att projektet kostade 

lika mycket eller var billigare än tidigare. Det ligger alltså, indirekt, kostnadseffektiva motiv 

bakom alla kvalitetshöjande motiv. Vi tillsammans med respondenterna menar att en 

organisation lik Bank X har ett syfte att i sina förändringar bli bättre och i framtiden få bättre 

lönsamhet. Därför uppkommer alltid ekonomiska motiv i en förändring. De andra motiv som 

vi lyckades finna var: stordriftsfördelar och positiva synergieffekter, vilka går att utvinna i en 

organisationseffektivisering.  
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5.3.4 Teknologiska motiv 

Ett motiv till SSC som lyfts och beskrivs i 

Janssen & Joha’s (2006) studie är 

organisationernas strävan efter att skapa ett 

centrum för expertis. Anställda med stor kunskap 

inom en specifik verksamhet samlas i en och 

samma enhet. Kunskap kan utbytas mellan 

experter. Centraliserade experter med sin specifika kunskap om teknologi och erfarenheter 

från tidigare projekt, delas med decentraliserade experter vilka besitter en större kunskap om 

marknaden och användningsområdena för tjänster och produkter (Janssen & Joha, 2006). 

Bank X har valt att kalla denna samling av experter för Centre of Excellence, där 

kunskapsnivån beskrivs skapa en hävstångseffekt och försök att skapa en best practise genom 

detta. Respondent 4 väljer att benämna detta som release the expertise. Kortfattat kan man 

beskriva detta som att kunskapsutbyte mellan kompetenser kommer leda till att 

kunskapsnivån hos dessa också ökar. Sammantaget ska dessa motiv skapa högre 

kompetensnivå och till följd mer högkvalitativa tjänster. Detta kvalitetshöjande motiv kan 

också varit delaktigt att Bank X valt att definiera SSC, som de gör.  

 

Petersson et al (2011) menar att införande av LEAN kräver att företag har inställningen att 

ständigt sträva efter perfektion. Detta är viktigt för att företaget inte skall falla tillbaka till 

gamla rutiner. Att hela tiden ha ett kontinuerligt förbättringsarbete är således viktigt. På Bank 

X har LEAN-konceptet verkligen smittat av sig på de teknologiska motiven. Hungern efter att 

finna förbättringsmöjligheter har sannerligen ökat och ovannämnda expertgrupper ges 

möjligheten att skapa en best practise genom detta, vilket blir väldigt konkurrenskraftigt och 

ger en kvalitetshöjande effekt, men kan även medföra andra synergier. 

 

Janssen & Joha (2006) menar att SSC kan ses som ett expertisstyrningsfenomen och anses 

vara en bättre lösning än de tidigare centraliserade och decentraliserade enheterna. En nackdel 

som upptäcktes var att steget mellan ett SSC och kunderna blev för långt. Kunderna upplevde 

ofta att SSC-enheten inte lyssnade på deras behov för uppdaterade eller nya tjänster. Detta 

var, i tidigt stadie, ett problem för Bank X. Kunderna upplevde att gapet var för stort mellan 

producent och kund, dock dementerar Bank X detta. De menar att all sorts förändring skapar 

Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  



 

  60 
 

motstånd och det handlar mer om en vanesak hos de anställda att acceptera de nya SSC-

enheterna. När förändringen har fått smälta in hos de anställda och de kunnat se fördelarna 

med SSC har det accepterats på organisationens olika nivåer.  

 

Det går att ifrågasätta detta gap mellan Bank X:s SSC-enheter och kunder, då enligt Modell 

5.1.1.1 påvisar att Bank X innehar interorganizational SSC, med bland annat SSC-enheter 

utomlands. De respondenter vi talat med har alla varit högt uppsatta inom organisationen och 

menar att det är en vanesak för de anställda att ställa om sig till de nya 

kommunikationsmöjligheterna. Det hade varit till stor hjälp för studien att få ett ytterligare 

perspektiv på detta.
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5.3.5 Sammanfattning motiv 

Genom analys av empirisk data har vi lyckats identifierat motiv vid införande av SSC hos 

fallföretaget i privat sektor. I de identifierade motiven ingår huvudsakliga motiv för införande 

av SSC samt motiv vilka tillkommit genom identifierade fördelar vid tidigare införanden och 

senare omvandlats till motiv vid nästa införande.  

 

Den specifika kontext Bank X befinner sig i är avgörande för de motiv som finns till 

implementering av SSC. Då Bank X väljer att se ett SSC som en kvalitetshöjande enhet 

speglar detta de bakomliggande motiven för införande. Dock vill vi samtidigt lyfta att de 

kvalitetshöjande motiven även har en stark, indirekt, koppling till ekonomiska incitament. 

Motiven består främst av organisatoriska- och strategiska motiv, följt av teknologiska-, 

ekonomiska- och politiska motiv. 

 

Analysmodellen som visar hur sektor, definition samt motiv hänger samman har modifierats 

efter analys av empirisk data. En lista över samtliga 29 motiv, som genom olika motiveringar 

har kategoriserats, presenteras nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisatoriska och strategiska motiv 
-ökad kontroll 
-Minskad komplexitet 
-Bättre överblick på processer 
-Nyskapande, nytänkande 
-Plocka hem processer 
-Harmonisering mellan processer 
-Standardisering 
-Effektivitet 
-Stimulera arbetssätt 
-Tydlig ansvarsstruktur 
-Bättre rekrytering 
-Enklare rekrytering 
-Fokus på kärnverksamheten 

• Ekonomiska motiv 
-Reducera kostnader 
-Stordriftsfördelar 
-Bättre effektivisering 
-Flytt till låglöneländer 
-Positiva synergieffekter 

• Politiska motiv 
-Kontroll över organisationen 
-Kontroll på nyckeltal 

• Teknologiska motiv 
-Höjd kvalitet 
-ökad kunskap 
-Dokumenterade processer 
-Samla kompetensen 
-Best practise 
-Mervärde 
-Release the expertise 
-Förbättringsmöjligheter 
-Centre of Excellence 

 
 

 

Sektor	   Defini,on	  

Organisatoriska	  
mo,v	  

Poli,ska	  mo,v	  

Ekonomiska	  
mo,v	  

Teknologiska	  
mo,v	  



 

  62 
 

6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi funnit utifrån de resultat studien givit. Studiens 

resultat baseras på forskningsfrågorna: Hur definieras SSC inom Bank X? Samt, vilka motiv 

för införande av SSC finns Bank X? 

  

Denna studie har visat att det inte finns någon entydig definition för SSC. Fallföretagets 

definition kan närmast beskrivas som att SSC är en enhet inom organisationen som 

tillhandahåller tjänster, vilka delas av flera slutbrukare. Att vi inte funnit någon entydig 

definition går i linje med den tidigare forskningen på detta område. Att definitionen spretar 

finner vi bero av att synen på vad ett SSC är, skiljer sig mellan organisationer samt att den 

anpassas efter den kontext i vilken den ska råda. I detta fall har vi studerat ett företag i privat 

sektor, medan den tidigare forskningen har varit fokuserad till den offentliga sektorn. Att det 

finns skillnader mellan dessa kan fastslås av studiens resultat och anpassning av fenomenet till 

en specifik kontext tros vara orsaken till skillnaderna. Den största skillnaden i karaktäristiska 

drag för SSC mellan tidigare forskning och vårt fallföretag är att i den tidigare kontexten ses 

detta främst som en kostnadsreducerande enhet, medan studier av vårt fallföretag, i kontexten 

privat sektor, främst ser SSC som en kvalitetshöjande enhet. 

 

Att fallföretaget främst ser SSC som en kvalitetshöjande enhet har påverkat motiven för 

införande. Motivens tyngd fokuseras till organisatoriska- och strategiska motiv samt 

teknologiska motiv, där de organisatoriska- och strategiska motiven kan hänföras till ett ökat 

fokus på kärnverksamheten och de teknologiska motiven till en ökad kunskapsnivå för 

enheten. Sammantaget leder dessa motiv till en höjd tjänstekvalitet.  

 

De ekonomiska motiven får ingen större tyngd i vår studie gentemot den tidigare forskningen 

på offentlig sektor. Resultatet visar att de ekonomiska motiven snarare kan ses som indirekta 

konsekvenser av ett lyckat införande och är underordnad det andra motiven. Samtidigt går det 

att vända på perspektivet och se höjd kvalitet som ett mål att nå minskade kostnader, vilket 

sätter minskade kostnader i fokus. 
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Vad gäller de politiska motiven hade de karaktären av ett hjälpmedel för att lättare kontrollera 

och styra organisationen. Motiven i detta segment var minst till antalet och överensstämde 

med tidigare forskning.
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7 Diskussion samt studiens bidrag 

I detta avsnitt kommer en mer allmän diskussion om studiens resultat att genomföras. Här 

resonerar vi kring arbetets gång, de resultat, samt det teoretiska bidrag studien givit. 

 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat att definitionen av SSC spretar. Den befintliga 

teorin på detta område har tidigare påvisat detta och givit uttryck för att fortsatta studier inom 

detta krävs. Analys av vår empiriska data har givit samma svar och således kompletterat den 

befintliga teorin med ytterligare studier som visar dessa tendenser. Vad detta beror på vet vi 

inte med säkerhet, dock ger resultaten av denna studie fingervisningar om att det kan bero av 

att fenomen likt SSC är föränderliga över tid, vilket är väldigt intressent men krävs vidare 

studier kring för att med säkerhet kunna verifiera detta. En förklaring som dock denna studie 

har tagit mer fasta på är det som Rövik (2007) benämner som dekontextualisering, vilken 

beskriver hur kontextspecifika anpassningar krävs för en lyckad implementering av någon 

annan organisationen idéer.  Vår studie finner just detta, att SSC är kontextberoende. Ett SSC 

ser olika ut i olika organisationer. Den kontext, eller det specifika fall, som denna studie 

behandlar är banksektorn. Naturligtvis kan olika bankers SSC te sig olika, men denna studie 

ger en fingervisning om hur SSC betraktas och vilka motiv som finns för en implementering i 

svenska banker. Vi anser att denna studie bidragit till att belysa problematiken kring den 

spretande innebörden av SSC, och hoppas samtidigt att denna studie kan skapa nyfikenhet 

kring vidare forskning inom just detta. 

 

Likt definitionen har vi denna studie också uppmärksammat att motiv har en tendens att 

förändras med tiden och anpassas efter rådande kontext. Tidsperspektivet var inte något vi 

hade för avsikt att studera, men under intervjuer har vi diskuterat upplevda fördelar med SSC 

och allt som oftast blir de upplevda fördelarna motiv vid efterkommande införanden av SSC. 

Ett tydligt sådant exempel är dokumentation av processer. Vid tidiga införanden behövdes 

noggrann dokumentation över processer för att kunna genomföra införandet av SSC. Detta 

skapade en bättre överblick och kunskap kring processerna, vilket medförde att man med 

enkelhet kunde upptäcka brister i processerna. Vid nästa införande blev således 

dokumentation över processer ett ytterligare motiv för införande av SSC. Samtidigt påvisar 

detta en viss svårighet med att studera motiv, vilket vi vill påpeka införa fortsatta studier 
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rörande motiv. Det kan ha varit svårt för respondenterna att särskilja de motiv som 

inledningsvis fanns för implementering av SSC och det som uppstått genom upplevda 

fördelar. På så sätt kan denna studie ha givit motiv för implementering av SSC över tid, men 

samtidigt anser vi samtliga motiv för införande av SSC bidra till en ökad förståelse för 

fenomenet i allmänhet.  

 

Via upplägget på vår analysmodell genomfördes analysen på ett sådant sätt att definitionen 

fick en röd tråd till motiven. Om vi tittar djupare på detta så tycker vi oss se att hur Bank X 

väljer att definiera SSC också återspelas i de motiv som finns för införande. Bank X:s 

definition innehöll mestadels kvalitetshöjande element och tyngden bland de identifierade 

motiven för införande låg i linje med detta. Då denna studie endast genomförts på ett 

fallföretag kan inga generella slutsatser kring detta dras, dock anser vi att denna insikt skapar 

ett ytterligare perspektiv till helhets förståelsen av SSC. 

 

Något som varit en gemensam nämnare hos den tidigare forskningen kring SSC (Janssen & 

Joha, 2006;Schulz & Brenner, 2010) är en fokus på kostnadsreduceringar. Vår studies resultat 

skiljer sig från detta och visar ett större fokus på kvalitetshöjande egenskaper. Detta ger 

ytterligare ett perspektiv att se på SSC med. Denna studies bidrag blir således att 

kostnadsreducering även kan ses som en indirekt konsekvens av, exempelvis, höjd 

tjänstekvalitet. Detta resultat måste vi naturligtvis förhålla oss kritiskt till. Vi intervjuade fyra 

personer på ledningsnivå som varit inblandade i implementering av SSC i Bank X. Det finns 

en risk att vi fått en förskönad bild av verkligheten och att kostnadsreducerande motiv göms 

bakom kvalitetshöjande. Flera av respondenterna påpekar samtidigt att ett införande av SSC 

troligtvis inte genomförts om detta lett till ökade kostnader för organisationen. En annan 

förklaring till de kvalitetshöjande motiven skulle kunna vara det faktum att Bank X har ett 

relativt moget SSC. Bank X har genomfört flera implementeringar och olika nivåer av SSC, 

vilket kan ha medfört att kostnadsreducerande motiv redan uppfyllts och fokus flyttats till 

andra förbättringar, exempelvis, kvalitetshöjande motiv. Hur som helst anser vi resultaten 

vara intressanta, men samtidigt finns risker och betraktas med ett kritiskt förhållningssätt. Det 

faktum att den indirekta konsekvensen av de flesta motiv är just kostnadsreducering går inte 

att blunda för. 
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Att det skulle finnas en korrelation mellan LEAN och SSC var något som vi både anade 

inledningsvis då LEAN är stakt förknippat med soucingalternativ likt SSC. Bank X har med 

arbete genom LEAN-verktygen hela tiden förbättrat sin verksamhet och utvecklats till en mer 

konkurrenskraftig organisation. Delar från LEAN genomsyrar större delar av studiens resultat 

och kan vara anledningen till majoriteten av motiven. Vid studiens startpunkt låg inte fokus på 

korrelationen mellan LEAN och SSC, vilket är något som växt fram genom arbetets gång. Att 

hitta kopplingar mellan LEAN och SSC kan vid en första anblick verka simpelt, men det är 

just detta som gör det svårhanterligt. LEAN är en kultur inom organisationen och blir därför 

komplex att behandla. Dock kan det konstateras att LEAN även har en stark påverkar på Bank 

X, när det gäller att finns lämpliga sourcingalternativ. 

 

Sammantaget anser vi att denna fallstudie av Bank X implementering och arbete med Shared 

Service Center, bidragit till att komplettera och uppdatera den befintliga teorin inom området. 

Vi har funnit stora likheter gällande definition och motiv, men även skillnader som nämnts i 

denna diskussion som ger nya perspektiv att se fenomenet SSC ur. Då detta är en fallstudie av 

Bank X, tillhörande banksektorn anser vi att det finns stora teoretiska- såväl som praktiska 

bidrag till forskning av SSC i liknande kontext, eller organisationer verksamma i denna.
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Bilaga 1- Intervjuguide 

1. Berätta om dig själv, vilken roll har du i företaget?  

2. Vilken erfarenhet har du av Shared Services Centers (SSC)?  

3. Definitioner på SSC kan skilja sig från person till person och från organisation till 

organisation, hur definierar ni SSC?  

4. Vilka är de huvudsakliga motiven, enligt dig, för ett införande av SSC?  

5. a) Utifrån er hemsida benämner ni Vilnius som er SSC-verksamhet, denna verksamhet blir 

offshore, har ni några andra enheter inom organisationen?  

b) Om ja: Vilka och skiljer sig motiven för införandet?  

6. a) Har du i ditt yrkesutövande mött problem med Shared Services? I sådana fall vilka?  

b) Har du identifierat några fördelar med SSC som inte var avsiktliga? 7. När anser du att ett 

SSC-införande kan ses som lyckat? 


