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Abstract 
 
Many companies utilize outsourcing as a mean to obtain competitive advantages 
through shortened lead times and savings in costs. Despite many positive outcomes 
which outsourcing can contribute to, it also exposes companies to certain risks. In 
this literature review we studied research on the subject outsourcing, risks 
connected to outsourcing and risk management. By studying 40 peer reviewed 
articles, published from year 2004 to 2015, it was clear that authors emphasize 
different risks and different ways of handling the risks. The categories of risks 
observed by studying earlier research were; lowered control, lowered innovation, 
lack of trust, lowered technology, impaired organizational environment and 
financial risk. Two common perspectives on risk management is integration and 
supply chain management. Neither of these perspectives offers a solution to all of 
the risks connected to outsourcing. Although a combination of the two could 
increase the possibility of handling the risks. Communication is the most important 
mean to obtain a successful implementation of the risk management whether or 
not the perspective of integration or supply chain management is applied. Further 
this study introduces a compilation of risk correlations, which has not been 
presented in earlier research. These correlations of risks could enhance the risks 
but also improve the ability to manage them. 
 
Key words: Outsourcing risks, outsourcing integration, supply chain 
management, process integration. 
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med en bakgrund till denna litteraturstudie med syftet att ge läsaren en 
bred bild av hur företag kan utvecklas genom processförbättring. Detta följs av en 
problematisering utifrån tidigare forskning rörande outsourcingens fördelar och 
nackdelar samt vilka övergripande riskfaktorer som presenterats kopplade till 
outsourcing. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens syfte.  

1.1 Bakgrund 
 
Den ökade globaliseringen som har pågått under de senaste 50-tal åren ligger till grund 
för förändringar som har skett i samhället och på marknaden. Globaliseringen har inte 
enbart påverkat ekonomi utan även kultur, politik och sociala förhållanden. (Guttal, 
2007) En av de stora anledningarna till den ökade globaliseringen är att avstånden 
mellan länder har minskat till följd av den snabba utvecklingen inom teknologi. 
Informationsteknologin har lett till ökade kontaktvägar mellan företag samt 
privatpersoner via internet och telefon, vilket har gjort kontakten mellan dessa enklare. 
De geografiska avstånden är därmed inte ett hinder vid samarbeten mellan länder.  
Teknologin har även ökat rörligheten för varor, tjänster och kapital. Detta då det är 
lättare att transportera varor och tjänster via olika färdmedel. Kapital transporteras 
enkelt via internettjänster och utgör därmed inget hinder för samarbete och handel 
mellan länder.  
 
Den ökade globaliseringen för med sig ett antal följder som påverkar alla länder som tar 
del av den. En av dessa är att konsumenternas smak blir alltmer lika, vilket påverkar 
vad som efterfrågas. Några andra följder är att globaliseringen ökar rikedom samt 
fattigdom, fler demokratiska idéer växer fram samt möjligheten för företag att 
expandera (Guttal, 2007). Dessa följder kan ha positiv eller negativ påverkan på de olika 
länderna samt dess befolkning. Detta gäller även för företagen som tar del av ökade 
globaliseringen.  
 
Företagen får via globaliseringen möjligheten att handla och sälja på en bredare 
marknad (Xia & Chen, 2011). Det kan exempelvis leda till nya möjligheter så som 
tillgången till ny teknologi, men även information och kunskap. Vilket kan utveckla 
företagens verksamhet sätt att arbeta och därigenom dess effektivitet. Detta gäller för 
alla företag som tar del av den ökade globalisering, vilket betyder att en utvecklig sker 
hos samtliga företag. Det företag som inte utvecklas i den takt som dess konkurrenter 
kommer därmed inte besitta samma konkurrensfördelar. Detta betyder att de företag 
som är produktiva är benägna att ta del av de positiva fördelarna av globaliseringen, 
medans de som är mindre produktiva är sårbara för hot av deras konkurrenter. 
(Greenaway et al, 2008) Det kommer leda till att de företag som är mindre produktiva 
kommer troligtvis konkurreras ut och gå i konkurs. Det är därför viktigt för företag att 
anpassa sig efter den nya globala marknaden och de ökade konkurrensen för att inte 
tvingas till nerläggning av verksamheten.  
 
En följd, som tidigare nämns, av globaliseringen är att konsumenternas smak blir 
alltmer lika, vilket leder till att det som efterfrågas blir smalare och mer preciserat. 



 
 

2 

Företagen måste därmed anpassa sitt utbud efter den nya efterfrågan för att kunna 
konkurrera mot andra företag på den globala marknaden.  
 
Vi kan därigenom se att med en bredare marknad ökar möjligheten för expansion, vilket 
leder till ökad konkurrens. Detta leder till att företag får ett ökat krav på prestation, för 
att kunna konkurrera med företagen på den globala marknaden. (Greenaway et al, 
2008) En följd av det ökade kravet på prestation är företagens behov av specialisering. 
Denna specialisering gör det möjligt för företagen att fokusera och utveckla sin 
kärnverksamhet (Xia & Chen, 2011). Detta leder till att företagen på ett bättre sätt kan 
konkurrera på den globala marknaden då de blir specialister på sin specifika produkt 
eller tjänst. Företagets kapacitet att anpassa sig den nya efterfrågan och den bredare 
marknaden med högre konkurrens kommer ligga till grund för hur väl företaget klarar 
sig på den globala marknaden.  
 
Ur ett processperpektiv är det viktigt att företag inte ser varje aktivitet som enskild, 
utan att de även förstår aktiviteternas kopplingar till varandra. Detta bildar istället ett 
processperspektiv där de två parterna ser till den totala värdeskapande processen. En 
process är när ett företag producerar och levererar en tjänst eller produkt genom att 
omvandla input till output (Slack, s.4, 2013). Denna process består av strukturerade och 
sammanlänkade aktiviteter som har ett gemensamt och specifikt mål för slutkunden. 
Att se till processen och inte enskilda aktiviteter underlättar möjligheten att uppnå 
önskvärt resultat.  
 
Företagens processer måste konstant ändras för att möta det ökande kravet från den 
globala marknaden. Processperspektivet möjliggör att företaget kan möta detta krav 
genom processförbättringar. Processförbättringar är ett sätt för företag att effektivisera 
sig, via kortare ledtider och förbättrad produktkvalitet. Det slutliga målet med dessa 
förbättringar av processen är att öka värdet för kunden. (Fugetta, 2000) 
 
För att företaget ska kunna genomföra en lyckad implementering av 
processförbättringar finns ett antal nyckelfaktorer att ta hänsyn till. Det är viktigt att 
företaget har en stark ledning och styrning över processen. Detta för att förbättringarna 
ska kunna genomföras så enkelt som möjligt utan att påverka den dagliga produktionen. 
(Formento et al., 2013) Här är det viktigt att det finns tydliga specifikationer, kring vad 
och hur dessa förbättringar ska genomföras. För att det ska vara möjligt att genomföra 
processförbättringar krävs det att det finns en tydlig struktur, bra kommunikation 
mellan alla berörda parter samt koordination av aktiviteter i processen. Det är även 
viktigt att företaget mäter prestationen av förbättringarna (Ramias & Rummler, 2009). 
Dessa prestationsmätningar fungerar som en koll att processförbättringarna har 
genomförts utefter det uppsatta målet och dess specifikationer.  Slutligen är det viktigt 
att hänsyn tas till kundernas behov när dessa förbättringar genomförs. Alla dessa 
specifikationer ligger till grund för att lyckas implementera förbättringar i företagets 
processer. Då dessa förbättringar är av vikt vid effektivisering och specialisering har 
nyckelfaktorerna stor betydelse för företaget på den globala marknaden.  
 
Ett misslyckande av processförbättringens implementering kopplas till frånvaro av 
dessa nyckelfaktorer. Denna misslyckade implementering kan ha sin grund i att företag 
blir för fokuserade på bedömningen av enskilda aktiviteter. Detta kan i sin tur leda till 
att företaget förlorar sin helhetssyn och därmed ett nedsatt processperspektiv. Lepmets 
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et al. (2012) förklarar att ett nedsatt processperspektiv kan ha en negativ påverkan på 
totala värdeskapande processen. Genom att öka den interna fokusen på ett antal 
enskilda aktiviteter kan företaget få ett bristande kundfokus. Detta är en av 
anledningarna varför ett processperspektiv är viktigt vid förbättringar och 
effektiviseringar hos företag.  
 
För att företaget ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla den krävs det 
att mindre fokus ligger på de aktiviteter som ligger utanför kärnverksamheten. Dessa 
aktiviteter är av vikt om man tittar på den totala processen, men kräver smalare 
kunskap och kan därmed till viss mån standardiseras.  
 
En möjlighet som företaget har är att inleda ett samarbete med en extern part för att 
utföra de aktiviteter som ligger utanför kärnverksamheten. Företaget vill med detta 
samarbeta skapa värde för dess slutkund och därigenom kunna konkurrera med andra 
företag på den globala marknaden. Denna sorts samarbete mellan två parter kallas 
outsourcing. Outsourcing kan definieras som ett företags tillvägagångssätt att nå ett 
visst resultat genom att erhålla en fullständig eller ofullständig produkt/tjänst från ett 
externt företag. Aktiviteter som tidigare har hanterats av företaget kommer nu utföras 
av en extern part. Därmed har även beslutsfattandet och ansvaret för de outsourcade 
aktiviteterna flyttats till det externa företaget. (Elahi et al., 2014; Kroes & Ghosh, 2010) 
Företaget som outsourcar en del av sina aktiviteter kallas köparen och företaget som 
utför dessa aktiviteter kallas säljaren. Dessa benämningar på företagen kommer 
användas genomgående i denna litteraturstudie. 
 
Processförbättringar ligger till grund för att öka effektiviteten hos företaget. Detta görs 
genom förkorta ledtiderna och förbättrad produktkvalitet. Dessa förbättringar ligger 
hos intresse för företaget då de vill öka värdet hos sin slutkund. (Fugetta, 2000) Ett sätt 
för företaget att specialisera sig och genomföra dessa processförbättringar är att 
outsourca de aktiviteter som ligger utanför företagets kärnverksamhet. På det sättet 
kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet och får därmed möjligheten att utveckla 
den. Företaget kan därigenom öka sina konkurrensfördelar gentemot andra 
konkurrenter på marknaden. Detta är av vikt då en följd av den tekniska utvecklingen 
och globaliseringen är den expanderande marknaden. Detta har som tidigare nämnt fört 
med sig ökad konkurrens men även möjligheten för företag att nå en bredare 
kundkrets. Outsourcing är därmed en allt mer framkommande åtgärd för företag att 
kunna specialisera sig och öka sina konkurrensfördelar. (Elahi et al., 2014; Kroes & 
Ghosh, 2010)   
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1.3 Problematisering 
 
Det finns en rad fördelar med outsourcing. Som tidigare nämnt är en av dessa att 
företaget och dess personal har möjlighet att koncentrera sig på kärnverksamheten. 
Detta är en stor fördel då företaget kan specialiseras sig och därmed öka sina 
konkurrensfördelar på den globala marknaden. En annan fördel är att det säljande 
företaget troligtvis kan utföra tjänsten effektivare än köparen, det vill säga tidsmässigt 
och resursmässigt, vilket leder till att det köpande företaget kan kostnadsbespara. 
(Gewald, 2010) Det säljande företaget, som aktiviteten outsourcas till, kan även besitta 
spetskompetens inom området och kan därmed utföra aktiviteten med högre kvalitet 
(Freytag et al., 2012).  
 
Det finns även teknologiska fördelar med outsourcing eftersom att det köpande 
företaget kan utnyttja teknologin inom det säljande företaget. Det kan vara betydligt 
mer resurs- och tidskrävande att införskaffa nödvändig teknologisk kompetens internt 
än att utnyttja en extern part .(Dolgui & Proth, 2013) Därmed kan en 
outsourcingsituation vara kostnadsbesparande för köpande företaget.    
En annan fördel med outsourcing är att det köpande företaget kan producera en 
produkt eller tjänst utan att själv besitta de nödvändiga resurserna. Detta för att det 
säljande företaget har tillgång till denna resurs och möjliggör därför en lösning till det 
köpande företaget. De ovan nämnda fördelarna med outsourcing kan slutligen leda till 
förbättrad effektivitet samt kvalitet på produkten eller tjänsten för det köpande 
företaget. Detta kan in sin tur leda till ökad kundnöjdhet samt möjligheten för företaget 
att kostnadsbesparingar. (Gandhi et al., 2012) 
 
Trots de många fördelarna för även outsourcing med sig ett antal nackdelar. En av dessa 
är att det kan uppstå ett dilemma av konkurrens mellan det köpande och säljande 
företaget. Detta uppkommer då säljande företaget ansvarar över en större del av det 
köpande företagets verksamhet. Det säljande företaget har därmed ett tillräckligt stort 
inflytande att kunna konkurrera med det köpande företaget. (Belcourt, 2006) 
 
En annan nackdel med outsourcing är det säljande företagets kan ha bristande 
prioriteringsförmåga. Detta uppkommer då företaget inte besitter tillräcklig kunskap 
kring de övertagna aktiviteterna och har därigenom svårt att prioritera vilken aktivitet 
som är viktigast. Den bristande prioriteringsförmågan kan leda till att kvaliteten på 
slutprodukten eller tjänsten sänks, i jämförelse om det köpande företaget skulle utföra 
alla aktiviteter själv. (Lou et al., 2010) Vidare är ytterligare en nackdel med outsourcing 
att det kan visa sig vara komplicerat att mäta prestation av det säljande företaget, vilket 
kan påverka kvaliteten och därmed påverka värdet för slutkunden (Schoenherr, 2010). 
 
En stor nackdel som har påpekas i studerad forskning är riskerna det köpande företaget 
utsätts för vid en outsourcing-situation. Utifrån det köpande företagets perspektiv lyfter 
Raiborn et al. (2009) fram följande kategorier av risker; (1) nedsatt kontroll, (2) nedsatt 
innovativ förmåga, (3) nedsatt organisatorisk tillit, samt (4) finansiell risk.  
 
Den nedsatta kontrollen (1) avser företagets förmåga att styra sina processer. När det 
köpande företaget måste ta hänsyn till det säljande företaget uppstår svårigheter att 
kontrollera de outsourcade aktiviteterna, vilket även påverkar styrningen av de interna 
aktiviteterna. 
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Risken för nedsatt innovation (2) uppkommer då flera parter är involverade i den totala 
processen och genomförandet av förändringar blir därmed mer komplext. Innovation 
innebär skapandet av nya idéer och tillvägagångssätt, vilket ligger som grund till 
utvecklig och därmed konkurrensfördelar i framtiden. (Raiborn et al., 2009)    
 
Den tredje risken beskriver är nedsatt tillit mellan anställd och arbetsgivare (3). Det kan 
bildas en osäkerhet och oro om vilken del av företaget som står näst i tur att bli 
outsourcad. (Raiborn et al., 2009) Verner och Abdullah (2012) identifierar även en risk 
av nedsatt tillit mellan det köpande och säljande företaget.  
 
Den finansiella risken (4) uppkommer då det är svårt för det säljande företaget att hålla 
sig innanför den uppsatta budgeten. Detta uppkommer då det dykar upp kostnader som 
är kopplade till beslut under utförandet av den outsourcade tjänsten. (Raiborn et al., 
2009)  
 
Det finns ytterligare två risker som är vanligt förekommande i tidigare forskning. Dessa 
är; risken för nedsatt teknologi och risken för försämrad organisatorisk miljö hos det 
köpande företaget. Risken för nedsatt teknologi uppkommer då köpande företaget blir 
beroende av  det säljande företagets teknologi, vilket uppstår om samarbetet skulle ta 
slut. Det köpande företaget befinna sig då i en situation där man förlitat sig på 
teknologin hos en extern part och därmed själv besitter föråldrad teknologi. (Herath & 
Kishore, 2009)  
 
Risken för försämrad organisatorisk miljö uppkommer då det bildas konflikter mellan 
det köpande och säljande företaget till följd av kulturella skillnader. Outsourcing-
situationen kan även medföra oro hos det anställda i köpande företaget, vilket kan leda 
till försämrad organisatorisk miljö. (Chou & Chou, 2011) 
 
Utifrån ovanstående forskning har en sammanställning och indelning av outsourcingens 
risker gjorts, se Figur 1. Riskerna har delats upp i kategorierna; nedsatt kontroll, 
nedsatt innovation, brist på förtroende, nedsatt teknologi, försämrad organisatorisk 
miljö samt finansiell risk.  
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Figur 1: Sammanställning av risker vid outsourcing 

 
Vi kan se att forskare har fokuseras på olika typer av risker och orsaker till dessa risker. 
Dessutom har det tydliggjorts att forskare föreslår hantering av dessa risker utifrån 
olika perspektiv. Vi har identifierat de två perspektiv som är mest förekommande, dessa 
är; integrationsperspektivet och supply chain management-perspektivet (SCM-
perspektivet). Dessa perspektiv kommer användas för att undersöka hanteringen av 
riskerna i Figur 1.  
 
I det första perspektivet (integrationsperspektivet) belyser Luo et al. (2010) vikten av 
integrationen mellan det köpande och säljande företaget samt integration inom det 
säljande företaget för att minimera riskerna vid outsourcing. Det är av vikt att det 
säljande företaget applicera en hög grad av lyhördhet och flexibilitet för att minimera 
riskerna för det köpande företaget. 
 
Det andra perspektivet (supply chain management-perspektivet) främsta syfte är att 
förbättra process-integrationen inom interorganisatoriska nätverk (Forslund et al., 
2009). SCM-perspektivet syftar inte enbart till att motverka riskerna som uppkommer 
vid outsourcing, utan även riskerna som uppkommer vid alla slags samarbeten mellan 
två parter. Detta görs genom att utgå både från företagsnivå eller supply-chain nivå vid 
riskhantering. 
 
Ovanstående diskussion visar att forskare lyfter fram olika risker (se figur 1) som kan 
uppkomma vid outsourcing. Gemensamt för dessa studier är att ingen tar upp hur 

Risker vid outsourcing

Nedsatt kontroll

Nedsatt innovation

Brist på förtroende

Nedsatt teknologi

Försämrad organisatorisk miljö

Finansiell risk
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riskerna är kopplade till varandra och vad det kan innebära. Det finns även skillnader i 
hur dessa risker borde hanteras. Är det möjligt att få en helhetsförståelse utifrån 
tidigare forskning?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera forskning som berör området outsourcing och 
därigenom bilda en uppfattning om vilka risker som kan identifieras. Vidare vilka 
konsekvenser det får för riskhanteringen att applicera antingen 
integrationsperspektivet eller supply chain management-perspektivet. Studien syftar 
även till att skapa förståelse för sambanden mellan riskerna och vilken påverkan det 
kan ha på förmågan att minimera riskerna som uppkommer vid en 
outsourcingsituation. 
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2. Metod 
 
Detta kapitel beskriver vilka val vi har ställts inför och vilka tillvägagångssätt som har 
lett fram till slutprodukten av denna litteraturstudie. Kapitlets huvudsakliga mål och 
syfte är att ge en klar bild av arbetets gång för att på bästa vis kunna uppnå möjlighet 
till att replikera studien.   

2.1 Ämnesval 
 
Valet av ämne hade sin grund i tidigare kontakt med företaget Opus Capita. Företaget 
vill erbjuda tjänster som kan ersätta flöden som finns inom andra företag, även kallat 
outsourcing. De arbetar främst med automatiserade ekonomiprocesser samt digital 
hantering av ingående och utgående dokument som exempelvis fakturor. Samarbetet 
syftade till att mynna ut i en studie som berörde Opus Capita och en av deras kunder. 
Omständigheter medförde dock att samarbetet inte kunde fullföljas och studien fick en 
teoretisk inriktning. Intresset för området outsourcing hade väckts och därmed 
genomfördes en litteraturstudie med inriktningen på riskerna vid outsourcing och dess 
riskhantering. 
 

2.2 Ansats 
 
Beroende på syftet med studien och vilka metoder som används vid datainsamling kan 
en uppdelning av kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser göras. Denna 
litteraturstudie klassas som en kvalitativ. Kvalitativa studier förklaras av Bryman och 
Bell (2013) som beskrivande och tolkande medan den kvantitativa studien grundar sig i 
ett mer naturvetenskapligt perspektiv med större fokus på siffror. Baserat på det som 
lyfts fram i tidigare forskning syftar denna studie till att analysera och tolka artiklarna 
som valts ut. Eftersom att det råder skillnader i hur forskare lyft fram riskerna och 
riskhantering kopplade till outsourcing har det krävts ett analyserande samt tolkande 
tillvägagångssätt för att bilda en bredare uppfattning kring ämnet.  
 

2.3 Datainsamlingsmetod 
  

2.3.1 Litteraturstudie 
 
Genom genomförandet av en litteraturstudie har vi på bästa vis kunnat undersöka vilka 
risker och riskhanteringar kopplade till outsourcing som har beskrivits i 
forskningsartiklar. Ett sådant tillvägagångssätt bidrar till en förståelse för vilka 
nackdelar och risker som kan uppkomma vid outsourcingsituation och även vilka 
perspektiv av riskhanteringar som möjliggör minimering av dessa risker. 
Litteraturstudie som datainsamlingsmetod kan fördelaktigt appliceras på området för 
risker och riskhantering vid outsourcing eftersom att det råder delade meningar inom 
nuvarande forskning angående ämnet. Ytterligare möjliggör en litteraturstudie en bred 
kartläggning av ett område där det finns mycket forskning. 
 
En sammanställning av riskerna (figur 1) har gjorts efter att tidigare forskning har 
studerats. Fördjupningen av vilka teman som fanns inom riskidentifiering genomfördes 
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på grund av den icke rådande konsensus inom nuvarande forskning (Abdullah & 
Verner, 2012; Leavy, 2004; Herath & Kishore, 2009; Ryan & Delgado-Sanchez, 2010; 
Dolgui & Proth 2013). Denna litteraturstudie har därmed inslag av en innehållsanalys. 
Innehållsanalys som metod syftar till att analysera tidigare forskning på ett 
systematiskt och replikerbart sätt samt kvantifiera forskningen utifrån teman (Bryman 
& Bell, 2011). Detta kan liknas vid de riskkategorier som presenteras i figur 1. 
 

2.3.2 Urval 
 
Artiklar som har belyst problematiken kring outsourcing eller SC har inkluderats i 
studien. Örebro universitets databas för gemensamt gränssnitt ”Summon” inom 
företagsekonomi har använts för sökning av materialet som studerats. Begränsningar 
användes vid sökningen så som vetenskapligt granskat, publicerade år 2004 – 2015, 
samt tidskriftsartiklar. Den inledande intentionen var att undersöka artiklar som 
publicerats senast för tio år sedan. Vi fann dock artiklar som bidrog till jämförelsen som 
publicerats för elva år sedan och därmed inkluderades även dessa. De artiklar som har 
haft ett stort inflyttade på denna litteraturstudie är; Raiborn et al. (2009), ” Outsourcing 
support functions: identifying and managing the good, the bad, and the ugly”, Lou et al. 
(2010), "Managing business process outsourcing" samt Mellat-Parast (2013), "Supply 
chain quality management". Forskning som har refererat till dessa artiklar har sökts 
upp och använts. Samtliga artiklar som inkluderats i litteraturgenomgången var på 
engelska. 
 
Strategi 
 
Eftersom att outsourcing är ett område som är mycket forskat på, har det funnits ett 
stort antal artiklar att välja på vid litteraturgenomgång. Strategin som använts för att 
välja artiklar som på bästa vis stämmer överens med syftet kan ses som en målstyrd 
insamling. Den stora kvantiteten av artiklar rörande ämnet bidrar till att en subjektiv 
bedömning av vilka artiklar som ska inkluderas måste genomföras. Patton 
(2002)förklarar att ett sådant strategiskt tillvägagångssätt kan på ett effektivt sätt 
generera artiklar som ökar möjligheterna att genomföra en analys vid en kvalitativ 
studie. Vidare har vårt urval styrts av hur rikligt ämnet beskrivs i respektive artikel. 
Exempelvis problematiseras outsourcing över nationsgränserna (så kallad offshoring) i 
vissa artiklar huvudsakligen utifrån tids- och avståndsfaktorer och exkluderas därav ur 
denna litteraturgenomgång. Patton (2002) beskriver detta som ett intensitetsurval 
vilket kan ses som en understrategi till den målstyrda insamlingen. 
 
Avgränsningar 
 
Vi valde att ha vissa avgränsningar i urvalet av artiklar som skulle inkluderas i 
litteraturgenomgången. En sådan aspekt var publiceringsdatum och endast artiklar 
mellan åren 2004 – 2015 inkluderades i studien. Beslutet av detta tillvägagångsätt hade 
sin grund i att kunna uppnå en tidsmässig aktuell litteraturgenomgång inom ämnet. 
Eftersom att outsourcing är ett ämne som det har forskats mycket om ansåg vi att det 
var troligt att artiklar publicerade senare än denna tidsintervall var baserade på en 
något föråldrad marknad och därmed inte aktuell för denna studie. 
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Ytterligare var vår intention att endast använda artiklar av hög vetenskaplig 
trovärdighet eftersom att en litteraturstudie endast kan vara så trovärdig som de 
artiklar den bygger på. För att uppnå detta inkluderades enbart studier som blivit 
vetenskapligt granskade av andra forskare inom samma ämnesområde, vilket 
genomfördes genom databassökning med villkoret för peer reviewed. 
 
Litteratursökning 
 
I ett tidigt skede av litteratursökningen av vetenskapliga artiklar använde vi oss av 
sökorden process management, och process performance. Dessa sökord genererade ett 
stort antal träffar men artiklarna behandlade inte ämnet risker vid outsourcing eller 
riskhantering vid outsourcing tillräckligt intensivt. Vid senare sökningar upptäckte vi 
att ett antal begrepp som var starkare kopplade till området och som genererade 
artiklar av större intresse för studiens syfte. Begreppen vi fann var följande; 
outsourcing, business process outsourcing, outsourcing management, supply chain, 
outsourcing risks, supply chain management, supply chain integration, outsourcing 
integration och process integration. Dessa sökord spetsade vår sökning och 
möjliggjorde att vi kunde nå de artiklar som inkluderats i litteraturgenomgången. För 
att åskådliggöra mängden av artiklar publicerade inom området outsourcing redovisar 
vi nedan de tre främsta sökordens antal träffar med respektive avgränsning; 
 
Sökord Databas Träffar 
Outsourcing risks Summon 21 428 
Outsourcing integration Summon 15 756 
Supply chain 
management 

Summon 147 033 

  
Efter att artiklarna blivit granskade återfanns det 41 vetenskapliga artiklar som ligger 
till grund för denna litteraturstudie. Dessa artiklar är alla kopplade till studiens syfte 
och belyser därmed problematiken samt hanteringen när en del av ett företags totala 
process utförs av en extern part. 
 

2.3.3 Begreppshantering 
 
Eftersom att alla artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie var på engelska 
ställdes vi inför valet att antingen använda de engelska begreppen eller att översätta 
dessa till svenska motsvarigheter. Flera av de centrala begreppen som outsourcing, 
supply chain, supply chain management etc. har flera svenska översättningar och försök 
att hitta översättningar skulle kunna leda till tvetydigheter och försvåra resonemanget. 
Exempelvis översätts supply chain inom svenskan som försörjningskedja eller 
logistikkedja, medans det engelska uttrycket syftar på båda dessa. Därmed valde vi att 
vid sådana omständigheter behålla de engelska uttrycken. 
 

2.4 Dataanalys 
 
Det är viktigt att vid ett tidigt skede kunna se samband i materialet för att senare kunna 
genomföra en analys av de insamlade artiklarna. I ett tidigt skede av 
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litteraturinsamlingen såg vi en tydlig uppdelning av synsätt. Forskare utgick oftast 
antingen från ett supply-chain management perspektiv eller ett integrationsperspektiv 
vid hanteringen av riskerna kopplade till outsourcing. Vi blev därmed observanta av 
denna indelning och vår datainsamling fick därmed uppdelningen mellan supply-chain 
perspektivet eller integrationsperspektivet.  
 
Allt eftersom datainsamlingen fortgick genomfördes även sammanfattningar av 
artiklarna för att sedan kunna jämföras inom respektive grupp (supply- chain eller 
integration) eller mellan dessa grupper. Detta för att underlätta jämförelsen och för att 
senare kunna ge en mer detaljrik beskrivning av materialet, något som skapar 
trovärdighet inom kvalitativa studier. 
 
Vårt mål med denna litteraturstudie är att ge läsaren en bred beskrivning av riskerna 
och riskhanteringen av outsourcing som beskrivs i artiklarna som inkluderats. Det stora 
antalet artiklar som användes i litteraturgenomgången medförde dock att det inte var 
möjligt att beskriva varje artikel utförligt, utan att artiklarnas främsta syfte var istället 
att bidra till förklaringen av problematiken.        

2.3 Metodreflektion 
 
Vid undersökningar är datainsamling en essentiell del av arbetet. Om inte tillräckligt 
mycket data hämtas finns det risk att undersökningen blir något tunn och otillräcklig. 
Patton (2002) beskriver dock att undersökningar även kan nå en punkt där fortsatt 
datainsamling inte är att föredra, främst för att en större datainsamling kräver ett mer 
gediget arbete och har större tidsmässiga krav. Vi kan konstatera att vår datainsamling 
var ambitiös men bör ha upphört betydligt tidigare än vad den verkligen gjorde. Detta 
för den tidsram som fanns för arbetet och våra möjligheter att analysera den litteratur 
som inkluderats. Om färre artiklar hade inkluderats i studien är det möjligt att en 
djupare analys av respektive artikel skulle kunna ha åstadkommits.    
 
Eftersom sökningen av artiklar har skett via Örebros universitetsbiblioteks sökmotor 
”Summon” har den täckt många journals. Om andra sökvägar skulle användas är det 
möjligt att ytterligare artiklar skulle kunna inkluderas enligt de preferenser som 
använts vid urvalet. Dock genererade sökningen ett stort antal träffar, och därmed 
användes ingen ytterligare sökmotor. Med facit i hand är det i detta fall tur att inte fler 
artiklar inkluderats med tanke på Pattons (2002) resonemang kring nackdelen med en 
för omfattande datainsamling. 
 
Gällande metodvalet är en fördel med innehållsanalys som metod är att det möjliggör 
en teoretisk utgångspunkt och analys av texter. Metoden är ”öppen” och det är enkelt 
att konkret beskriva tillvägagångssättet vid urvalet. Detta gör studien replikerbar och 
det är därför lätt att genomföra uppföljningsstudier. Innehållsanalysen beskrivs även 
som en objektiv analysmetod. (Bryman & Bell, 2011) Dock krävs det en omfattande 
beskrivning av tillvägagångssättet inom metodavsnittet för att fördelarna med att 
kunna replikera studien ska kunna bli aktuella. 
 
Dock finns det även svaga sidor med metoden. Innehållsanalysen kan exempelvis endast 
vara så bra som de studier den bygger på (Bryman & Bell, 2011). Därmed har 
bedömningen av inkluderade studiers kvalitet stor betydelse för slutprodukten av en 
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innehållsanalys. För att detta skulle ha minimal påverkan på denna studie inkluderades 
endast forskning som blivit vetenskapligt granskad och publicerad tidigast år 2004.     
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 
Precis som inom kvantitativ forskning är begreppen reliabilitet och validitet viktiga 
kriterier för kvaliteten av den kvalitativa undersökningen. Det har dock funnits ett stort 
antal forskare inriktade på kvalitativ forskning som ifrågasatt relevansen av begreppen 
reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen. (Bryman & Bell, 2011) 
 
Gällande reliabilitet talar Bryman och Bell (2011) om extern reliabilitet i samband med 
kvalitativa forskningsmetoder. Begreppet innebär i vilken utsträckning undersökningen 
kan replikeras. Metodkapitlet redogör hur denna litteraturstudie har genomförts och 
har därigenom har studien en hög replikerbarhet.  
 
Den interna reliabiliteten har vi tagit hänsyn till genom att båda författarna av denna 
studie läst samtliga artiklar och diskuterat artiklarnas innehåll. Detta för att det inte ska 
råda några delade uppfattningar om forskarnas resonemang. (Bryman & Bell, 2011) 
 
Att säkerställa en viss grad validitet kan vara svår inom kvalitativa forskningsmetoder, 
dock skiljer det sig åt mellan exempelvis en fallstudie och en litteraturstudie. Detta 
eftersom att fallstudien kan vara problematisk att generalisera till andra sociala 
kontexter. Litteraturstudien är däremot mer beroende av författarnas subjektiva 
bedömning och uppfattning angående artiklarna som granskas. 

2.5 Användbarhet 
 
Denna studie kan ge en helhetsbild över riskerna vid outsourcing. Detta för att den både 
tar upp riskerna och dess hantering utifrån flera perspektiv, men även riskernas 
kopplingar och dess påverkan på varandra. Studien kan även belysa konsekvenserna 
som medförs när forskaren eller praktikern applicerar integration- eller SCM-
perspektivet för riskhanteringens förmåga att minimera dessa risker.  
 

2.6 Struktur 
 
Studiens kapitel har lagts upp utifrån den kronologiska följden av inledning, metod, 
litteraturgenomgång, analys och slutsats. Litteraturgenomgången har utformats utifrån 
de riskkategorier som observerats i det inledande kapitlet. Därigenom har följande 
underrubriker använts; 3.1 nedsatt kontroll, 3.2 nedsatt innovation, 3.3 brist på 
förtroende, 3.4 nedsatt teknologi, 3.5 försämrad organisatorisk miljö samt 3.6 finansiell 
risk. 
 
Det två främst förekommande riskhanteringsperspektiven (3.7 
integrationsperspektivet samt 3.8 SCM-perspektivet) som tagits upp i det inledande 
kapitlet har även utgjort varsitt avsnitt i kapitlet för litteraturgenomgången. 
Litteraturgenomgången av riskerna har placerats före riskhanteringen för att skapa en 
bred bild av vad respektive risk innebär, och därigenom få en bättre uppfattning om hur 
de två riskhanteringsperspektiven kan minimera dessa. 
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Vidare har analysens upplägg utformats av följande underrubriker; 4.1 samband mellan 
riskkategorierna från figur 1, 4.2 Integrationsperspektivets förmåga att hantera 
riskerna, 4.3 SCM-perspektivets förmåga att hantera riskerna, samt 4.4 analys av 
risksambandens innebörd för båda perspektivens riskhantering. Studien avslutas med 
kapitel för slutsatser (5) följt av källor (6).  
  



 
 

14 

3. Litteraturgenomgång 
 
I följande kapitel, som utgjort vår litteraturgenomgång, kommer vi att presentera hur 
olika forskare förklarar riskerna som är kopplade till outsourcing. De kategorier av 
risker är desamma som presenterats i figur 1 men denna gång på ett djupare plan. 
Kartläggningen av riskerna är därmed indelade i underrubrikerna; nedsatt kontroll, 
nedsatt innovation, brist på förtroende, nedsatt teknologi, försämrad organisatorisk 
miljö samt finansiell risk. Kartläggningen möjliggör en jämförelse mellan forskarnas sätt 
att kategorisera riskerna men även vilka risker som lyfts fram som de mest prominenta. 
Följt av outsourcingens risker kommer även en presentation av två olika perspektiv vid 
riskhanteringen av outsourcingens risker som varit vanligast förekommande i den 
litteratur som undersökts.   
 
Riskhanteringen utgörs av integrationsperspektivet respektive SCM-perspektivet där 
forskare förklarar utifrån två synsätt möjligheten att minimera riskerna som kan 
uppkomma vid en outsourcingsituation. Integrationsperspektivet kommer att 
presenteras i samma uppdelning som Lou et al. (2010) gjort nämligen genom extern 
samt intern integration. Vidare presenteras SCM-perspektivet utifrån det faktum att 
outsourcing är ett vanligt förekommande arbetssätt inom en SC samt att samarbetet 
mellan två eller flera olika parter är en gemensam nämnare.  
 
Med hjälp av kartläggningen av riskerna som forskare presenterat i de artiklar som 
studerats kan därmed en jämförelse göras mellan de två olika perspektiven vid 
riskhantering. Förhoppningsvis kan därmed litteraturgenomgången svara på vilka 
risker som är vanligast förekommande samt vilka risker som kan minimeras med hjälp 
av de verktyg som presenterats i litteraturen. 
 

3.1 Nedsatt kontroll 
 
Nedsatt kontroll är en riskfaktor som förekommer i ett flertal av de artiklar som 
studerats. Forskarna lyfter dock fram olika delar ur kontrollrisken som uppkommer vid 
outsourcing och skilda följder av den förlorade kontrollen. Dolgui och Proth (2013) 
beskriver exempelvis att risken av att inte kunna genomföra interna förändringar på 
grund utav den hänsyn som måste tas till den externa parten i och med outsourcing-
samarbetet.   
 
Raiborn et al. (2009) samt Herath och Kishore (2009) förklarar istället nedsatt kontroll 
som förlusten av att kunna kontrollera och styra företagets processer. 
När aktiviteter som tidigare hanterats internt inom ett företag outsourcas till en extern 
part kan känslan uppstå av förlorad kontroll över arbetssätt och standard. Detta har sin 
grund i den minimala förmågan att styra det säljande företaget som nu hanterar 
aktiviteter inom processen. Det köpande företaget kan finna sig i en situation där 
förlusten av kontroll kan leda till ett beroende av det säljande företaget. Därmed kan 
risken av ett opportunistiskt handlande uppkomma och det säljande företaget kan öka 
prissättning mot det köpande företaget (Raiborn et al., 2009). En sådan situation kan 
exempelvis vara vid bristande kontroll och förståelse över den teknologi som säljaren 
använder (Herath & Kishore, 2009). När köparen vill genomföra interna förändringar 
som har koppling till de outsourcade aktiviteterna kan det uppstå en obalans i den 
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totala processen som slutligen kräver en omförhandling av kontrakt mellan köpare och 
säljare (Dolgui & Proth, 2013).  
 
Kontrollen av den totala processen kan även påverkas av geografiska och tidsmässiga 
skillnader, särskilt gällande företag som tillämpar offshoring1. Att övervaka prestation 
och produktivitet samt att hålla hög grad av kommunikation kan minst sagt vara en 
utmaning vid outsourcing, något som ytterligare förstärks vid offshoring. Konsekvensen 
av att inte kunna styra de outsourcade aktiviteterna kan bli att säljaren inte utför 
tjänsten på samma sätt som köparen tidigare gjort, vilket slutligen kan påverka kunden. 
(Raiborn et al., 2009)  
 
Schoenherr (2010) beskriver att det köpande företaget kan uppleva en försämrad 
förmåga att styra det outsourcade aktiviteterna och Raiborn et al. (2009) menar att 
detta kan ha sin grund i färre tillfällen av möten ansikte mot ansikte. När tid är en 
värdefull faktor kan fördröjningar av beslutsfattande, som är relaterade till avsaknaden 
av möten ansikte mot ansikte, vara kostsamt. Genom en mer tidskrävande 
beslutsprocess, som outsourcing kan medföra, riskerar även den nedsatta kontrollen av 
den totala processen att inhibera interna processers flöde. Den minskade förekomsten 
av möten ansikte mot ansikte kan minska möjligheten till utbyte av tankar och idéer, 
som kan leda till nya tillvägagångssätt. Därmed kan det påverka både risken för nedsatt 
kontroll samt risken för nedsatt innovation. (Raiborn et al., 2009)    
 
Det är inte enbart en risk att förlora kontrollen över hur den outsourcade aktiviteten 
utförs utan även till vilken kvalitet den håller. Det finns en risk att säljaren lovar för 
mycket i sin marknadsföring för att kunna konkurrera ut andra företag. (Verner & 
Abdullah, 2012) Om det säljande företaget uppger att de kan utföra aktiviteten till en 
lägre kostnad än möjligt kan det leda till sämre kvalitet eller ökad prissättning i 
framtiden. Detta är en risk som kan uppkomma när potentiella leverantörer tävlar med 
varandra om vem som ska få utföra den outsourcade aktiviteten. Orealistiska löften kan 
även innefatta teknologiska färdigheter som senare inte kan stödjas och därmed 
påverkar kvaliteten. (Gandhi et al., 2012) 

3.2 Nedsatt innovation 
 
Innovation är ett verktyg som många forskare varit överens om ha stor betydelse för ett 
företags framtida konkurrensmöjligheter. Exempelvis beskriver Chou och Chou (2011) 
innovation som ett nödvändigt medel för att skapa hållbarhet och konkurrensfördelar 
inom en organisation. Dock kan de kortsiktiga fördelarna som outsourcing innebär 
orsaka förlorade konkurrensfördelar i framtiden i form av nedsatt innovation. 
Artiklarna som studerats i denna litteraturstudie lyfter fram olika orsaker till den 
uppkomsten av risken för nedsatt innovation i samband med en outsourcing-situation.  
 
Chou och Chou (2011) förklarar att en konsekvens av att outsourca forsknings- och 
utvecklingsavdelningar är att det skapar osäkerheter och risker inom 
innovationsprocesser. Eftersom att innovation är beroende av teknologi och vice versa 
kan risker i respektive område påverka varandra. Leavy (2004) belyser istället 

                                                        
1 Offshoring avser att det köpande företaget outsourcar en del av sin verksamhet till ett externt företag 
som finns i ett annat land eller som har väsentligt skild organisationskultur (Raiborn et al., 2009).  
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innebörden av att rätt tidpunkt väljs vid outsourcing för att minimera riskerna 
kopplade till nedsatt innovation. Raiborn et al. (2009) visar att flexibilitet är den faktor 
som hämmar innovationsförmågan mest inom ett företag, vars vissa delar av den totala 
processen utförs av en extern part via outsourcing. Företag som vill främja innovation 
och finna nya strategiska lösningar bör ge sina anställda långsiktiga målsättningar 
kontrollera dem minimalt. Dock kan outsourcing av vissa aktiviteter hämma en sådan 
utveckling. (Raiborn et al., 2009) 
 
Detta kan bero på att flexibiliteten, som kan definieras som ett företags förmåga att göra 
interna och externa förändringar på ett tids- och kostnadsbesparande vis, försämras när 
hänsyn måste tas till en extern part (Gandhi et al., 2012). Om outsourcingen sker främst 
för att kostnadsbespara, genom att minska antalet anställda, får det konsekvenser för 
företagskulturen och minskar möjligheten att nå innovativa mål i framtiden. En 
förklaring kan vara ett minskat utbyte mellan arbetsgrupperna för den totala processen, 
vilket kan vara en följd av att vissa aktiviteter flyttas till det säljande företaget. (Raiborn 
et al., 2009) 
 

3.3 Brist på förtroende 
 
Den tredje riskfaktorn som Raiborn et al. (2009) identifierat vid outsourcing är risken 
för bristande förtroende. Även denna kategori har poängterats av flera forskare i 
samband med outsourcing. Det har emellertid lyfts fram två olika delar av förtroende i 
forskningen som studerats i denna litteraturstudie. 
 
Den ena aspekten av förtroende som är värd att beakta är den mellan anställd och 
arbetsgivare vilket Chou & Chou. (2011) problematiserar. Många företag som använder 
sig av outsourcing riskerar att få en negativ påverkan av relationen mellan anställda och 
arbetsgivare. En konsekvens av detta är att anställda kan uppleva en lägre grad av 
tillhörighet och därigenom blir mindre engagerad i sina arbetsuppgifter. Om den 
anställda upplever att lojalitet till företaget inte uppskattas kan det resultera i att denne 
söker nya arbetsmöjligheter utanför företagets gränser. Hög grad av förtroende mellan 
arbetsgivaren och anställd är en viktig del i att främja en positiv organisationskultur 
(Raiborn et al., 2009). Chou och Chou (2011) beskriver konsekvens av ökad 
personalomsättning som den påverkade relationen mellan anställd och arbetsgivare 
kan bidra med. 
 
Den andra delen av förtroende diskuterar Verner och Abdullah (2012) nämligen 
förtroendet mellan det köpande och säljande företaget. Förtroendet har stor betydelse 
vid outsourcing dock kan en hög grad av förtroende mellan parterna vara svårt att 
uppnå. En faktor som kan påverka förtroendet negativt är ett opportunistiskt beteende 
från det säljande företagets sida (Herath & Kishore, 2009) vilket även är en faktor som 
kan påverka risken för nedsatt kontroll (Raiborn et al., 2009). 
 
Langfield-Smith (2008) beskriver att desto större risk parterna tar vid en allians desto 
viktigare är det att uppnå en hög grad av förtroende för att motverka nedsatt kontroll. 
Författarna delar upp förtroende mellan köpande och säljande företaget i två 
kategorier; (1) kompetensförtroende och (2) goodwill-förtroende. 
Kompetensförtroende syftar på förtroendet till samarbetspartnerns förmåga att utföra 
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uppgiften enligt specifikationerna. Goodwill-förtroende kan definieras som 
samarbetspartnerns intention att följa de angivna specifikationerna.  
 
Abdullah och Verner (2012) förklarar att konflikter som uppstår mellan det säljande 
och köpande företaget inte enbart påverkar säljarens förtroende till köparen utan 
snarare det ömsesidiga förtroende parterna mellan. Detta är något som kan påverka 
resultatet av de outsourcade aktiviteterna negativt, något som Verner och Abdullah 
(2012) håller med om. Abdullah och Verner (2012) fortsätter och beskriver hur det kan 
bildas en instabil organisatorisk miljö hos företagen som ett resultat av en konflikt 
mellan parterna. 
 

3.4 Nedsatt teknologi 
 
I samband med globaliseringen har utvecklingen av teknologi satt höga krav på företags 
teknologiska förmågor. Ett flertal av artiklarna visar att företag som väljer att outsourca 
teknologiskt intensiva delar av sin verksamhet riskerar att förlora teknologisk 
kompetens. 
 
Herath och Kishore (2009) påpekar att en sådan situation kan medföra en oförmåga att 
utföra sådana aktiviteter internt. Eftersom att ett ökat beroende till det säljande 
företaget kan påverka kontrollen över den totala processen (Raiborn et al., 2009), finns 
det ett samband mellan risken för nedsatt teknologi och nedsatt kontroll. Herath och 
Kishore (2009) lyfter även fram en risk utifrån att det köpande och säljande företaget 
kan använda sig av skilda teknologiska system och kräver därmed en teknologisk 
integration. Konsekvenserna av detta kan bli resurskrävande integration samt 
försvårad kommunikation och informationsflöde.  
 
För det säljande företaget kan det visa sig en utmaning att finna en outsourcing-partner 
som har tillräcklig kunskap om den teknologi som används. Detta är även en risk utifrån 
en kontrollsynvinkel med tanke på problematiken som Gandhi et al. (2012) påpekar 
angående säljarens överskattning av sin egen förmåga. Ryan och Dalgado-Sanchez 
(2010) hävdar att skapa, koordinera och utveckla teknologiska färdigheter är essentiellt 
för ett företags konkurrenskraft. Detta är något som begränsas vid outsourcing av 
sådana aktiviteter.     
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3.5 Försämrad organisatorisk miljö 
 
När det köpande företaget söker en outsourcing-partner är inte alltid rätt kompetens 
nära till hands. Trots geografiska och organisationskulturella skillnader kan företaget 
finna störst fördelar att inleda ett sådant samarbete. Riskerna kopplade till försämrad 
organisatorisk miljö är inte lika flitigt poängterade som exempelvis risken för nedsatt 
kontroll i samband med outsourcing.  Både Chou och Chou (2011) samt Gandhi et al. 
(2012)beskriver dock hur kulturella skillnader kan leda till att det uppstår konflikter 
mellan köpare och säljare. Detta kan få en negativ påverkan arbetsflödet och därigenom 
motverka mycket av de potentiella vinsterna som finns i att utnyttja outsourcing för att 
nå konkurrensfördelar.  
 
När det köpande företaget outsourcar en del av sina aktiviteter minskar behovet av 
arbetskraft. Detta kan väcka en oro hos de anställda inom företaget, vilket kan leda till 
försämrad organisatorisk miljö och störningar i produktion (Chou & Chou, 2011). 
Geografiska skillnader kan även ha negativa effekter på innovation genom minskat 
utbyte mellan aktiviteter hos köparen (Gandhi et al., 2012) och kontroll genom färre 
möten ansikte mot ansikte (Raiborn et al., 2009).  
 

3.6 Finansiell risk 
 
Shoenherr (2009) påtalar att det köpande företaget utsätter sig för en finansiell 
sårbarhet vid outsourcing.  Denna sårbarhet kan innebära att de säljande företaget inte 
håller sig innanför den uppsatta budgeten för projektet. Detta är en risk som både 
Gandhi et al. (2012) samt Raiborn et al. (2009) även har observerat. Forskarna menar 
att det är svårt att identifiera de kostnader som är kopplade till beslut under 
arbetsprocessen, då dessa inte kan tas upp av företagets redovisningssystem. Detta 
betyder att köparen kan drabbas av oförutsägbara transaktionskostnader för bland 
annat; kontraktsförhandlingar, kommunikation med säljare, resor, säkerhets- och 
kvalitetsgranskningar etc.  
 
Verner och Abdhullah (2012) håller med om påståendena att det kan förekomma 
gömde kostnader som uppkommer under arbetets gång och att det är en faktor som bör 
beaktas vid en outsourcingsituation. Överlag visar artiklarna att den finansiella risken 
noggrant måste hanteras eftersom kostnadsfördelarna är det största skälet till varför 
företag låter sig outsourcas. 
 

3.7 Integrationsperspektivet 
 
Integrationsprocessen vid outsourcing syftar till den övergripande samordningen av 
aktiviteter i den totala processen. Detta innebär effektiv arbetsfördelning och 
samarbete mellan enheter inom det säljande företaget samt mellan det köpande och 
säljande företaget. (Narayanan et al., 2011)  
 
Lou et al. (2010) har tagit fram ett ramverk för att maximera fördelarna och minimera 
riskerna vid process outsourcing i form av offshoring. Ramverket är designat för att 
överkomma svårigheter till följd av geografiska skillnader samt kunskapsintensiva 
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aktiviteter. Lou et al. (2010) och Narayanan et al. (2011) delar upp integrationen i ett 
tvåskaligt integrationsystem (1) integration mellan köpare och säljare (i.e., extern 
integration) samt (2) integration av olika enheter inom det säljande företaget (i.e., intern 
integration). Extern och intern integration är enligt Narayanan et al. (2011) viktigt för 
både det säljande och köpande företagets framgång.  
 

3.7.1 Extern integration 
 
Den externa integrationen uppstår mellan köparen och säljaren och är utformad för att 
uppnå det bästa sättet att dela kunskap, information, aktiviteter och processer. Det gör 
det möjligt för båda parterna att ha samma uppfattning kring tillvägagångsätt vi 
utförandet av processen, målsättning samt vilken kunskap som behövs vid kontakt med 
kund. Detta är viktigt för ett välfungerande interaktionssystem och för att 
säkerhetsställa hög kvalitet. (Lou et al., 2010)  
 
Narayanan et al. (2011) menar att den externa integrationsprocessen avser graden av 
det ömsesidiga beroendet mellan det köpande och säljande företaget. Vid en 
outsourcingrelation är företagen tätt ihopkopplade i processen. Ju tätare företagen 
arbetar desto högre behov har relationen att säljaren är lyhörd och mottaglig. 
Schoenherr (2010) förklarar att säljaren måste vara villig att möta köparens behov och 
krav när det kommer till produkten eller tjänsten, arbetsflödet, produktionsprognoser 
och scheman. En hög lyhördhet och mottaglighet hos det säljande företaget kan leda till 
positiva resultat så som förkortade ledtider samt att företaget förbättrar sin förmåga att 
möta det köpande företagets förväntningar. 
 
Lou et al. (2010) delar upp externa integrationen i tre komponenter; process 
integration, kunskap integration samt personalintegration.  
 
Processintegration syftar till integrationen mellan det köpande och säljande företagets 
processer för att bästa resultat ska uppnås. Den optimala graden av processintegration 
beror på hur processen är utformad med avseende på; dess kopplingar, komplexitet och 
hur standarden ska upprätthållas av outsourcade processen (Lou et al., 2010). Berente 
et al. (2009) beskriver att processintegration minimerar de anställdas ansträngning i 
samband med samordning och kommunikation i arbetsflödet. Detta leder till att 
aktiviteterna är tätare sammankopplade och processen flyter på lättare. Lou et al. 
(2010) förklarar att då säljarens arbetsprocess integreras med köparens 
företagsprocesser minskar köparens risk att förlora kontroll över den outsourcade 
processen. För att optimera processintegration krävs ett antal avtal mellan de köparens 
och säljaren där regler, riktlinjer och rutiner presenteras kring rättigheter, intresse och 
ansvar.  
 
Kunskapsintegration uppnås genom att båda parterna har system för att underlätta 
utbyte av kunskap. Det är viktigt att kunskap och information från det köpande och 
säljande företaget delas allt eftersom att outsourcingen fortgår. (Lou et al., 2010) 
Integration av kunskap mellan företagen kan vara komplext när parterna ofta arbetar 
utifrån olika modeller och har olika organisationskulturer(Ahuja & Sinclair, 2012). 
Kunskapsintegrationen ligger till grund för innovation och nytänkande hos företagen. 
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Det är därför viktigt att de finns direkta kontaktvägar mellan köpare och säljare i form 
av teknisk integration så som datasystem, applikationer och telefonkommunikation.  
 
Personalintegration uppnås genom köparen och säljaren har kontinuerlig ömsesidig 
kontakt, personalutbyte och går utbildningar tillsammans. Detta kan leda till att 
företagen får en förståelse för varandras organisationskulturer. Personalintegration är 
viktig då den kan utveckla den nuvarande processen och upprätthålla den på lång sikt. 
Den ömsesidiga kontakten bygger upp förtroendet, ökar informationsbyte samt känslan 
av solidaritet mellan de två parterna. (Lou et al., 2010) Handley & Benton (2009) menar 
att en hög nivå av förtroende och samarbete mellan parterna är väsentlig företagen ska 
investera i deras gemensamma resurser. Dessa resurser infattar alla delar som används 
för att samarbetet och integrationen mellan det köpande och säljande företaget ska 
fungera. Lou et al. (2010) poängterar att personalintegration gör det möjligt för 
personal från det köpande samt säljande företaget att arbeta tillsammans för att lösa 
problem som uppkommer vid outsourcing. Detta samarbeta leder till minskad 
datasäkerhetsrisk, bibehållandet av förtroendet samt den långsiktiga relationen mellan 
parterna.  
 

3.7.2 Intern integration 
 
Intern integration refererar till säljarens interna samverkan och harmonisering mellan 
olika aktiviteter. Processen är ofta komplex eftersom att aktiviteter som nya 
outsourcing-samarbeten bidrar med ska integreras med resten av verksamheten. Detta 
involverar många enheter vars arbetsflöde kan komma i obalans. (Lou et al., 2010) Ju 
mer komplex aktiviteterna är desto större behov av intern integration för att processen 
ska fungera effektivt. Den interna integrationen ligger till grund för att nå en 
övergripande lyckad integrationsprocess. En viktig faktor som driver både intern och 
extern integration är att båda företagen är slutkundsorienterade. (Narayanan et al., 
2011) Det säljande företaget som måste se till det köpande företagets slutkund har ett 
starkt behov av integration för att förbättra sin prestation och utförandet av tjänsten.  
 
Lou et al. 2010 delar upp den interna integrationen utefter; integrationen i 
arbetsgruppen, mellan olika funktionella enheter samt mellan säljaren och dennes 
underleverantör. 
 
Integrationen inom det säljande företagets arbetsgrupp, ger upphov till interaktion och 
kunskapsutbyte mellan de olika gruppmedlemmarna. Arbetsgruppen utgörs av den 
personal som utför den outsourcade tjänsten. Ytterligare kan ledare söka utbyte med 
andra arbetsgrupper för att öka informationsflödet och minimera osäkerheter och 
risker. För att främja ett sådant informationsflöde kan ett digitalt forum användas, där 
idéer och kunskap kan utbytas, lagras och senare tas till vara. Arbetsgruppens struktur 
och kommunikationssystem ligger till grund för integrationen av den outsourcade 
processen. (Lou et al., 2010) Det är viktigt att informationen som delas inom det 
säljande företaget är av hög kvalitet. Det krävs det att det säljande företaget lär sig av 
det köpande företaget, eftersom att de tidigare hanterat aktiviteterna. I detta avseende 
är den interna integrationen starkt beroende av den externa integrationen. (Ahuja & 
Sinclair, 2012) 
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Integration mellan det säljande företagets funktionella enheter, som exempelvis 
försäljning och IT, uppnås genom att utforma gemensamma mål för den outsourcade 
processen. Denna del av intern integration är av stor betydelse för att öka effektivitet. 
Osäkerheter och risker minimeras genom förbättrad kommunikation och tillit mellan de 
funktionella enheterna. Genom att specialister från varje respektive enhet träffas och 
utbyter information ökar förmågan att kunna leverera en tjänst vars kvalitet uppnår 
förväntningarna. (Lou et al., 2010) Om en högre grad av kommunikation och tillit 
uppnås inom de funktionella enheterna kan personal identifiera sig mer med det 
gemensamma målet för den totala processen. Personalen kan då förbise sina personliga 
mål och intressen för att istället finna ett bättre samarbete. (Ahuja & Sinclair, 2012) 
Fredendall et al. (2009) betonar, att gemensam målsättning är en förutsättning för 
förbättrad integration men dock inte en garanti. Detta är en poäng som förbises av både 
forskare och praktiker.  
 

3.8 SCM-perspektivet 
 
Extern integration, vid outsourcing, involverar två eller fler oberoende parter och kan 
därmed liknas vid en SC. Skillnaden mellan perspektiven är dock att 
integrationsperspektivet syftar specifikt till integrationen mellan det köpande och 
säljande företaget samt inom det säljande företaget (Lou et al., 2010), medan SCM syftar 
till styrningen och integrationen mellan alla parter inom SC (Mellat-Parast, 2013). Detta 
kan exempelvis inkludera leverantörer, underleverantörer, samarbetspartner och/eller 
partners i en outsourcingsituation.  
 
Kopplingen mellan outsourcing och SC har tidigare gjorts av Xia och Chen (2011) som 
menar att outsourcing är ett sätt att effektivisera ett SC-nätverk, men att det även kan 
medföra risker. Även Narasimhan och Talluri (2009) poängterade att SCM kan 
motverka riskerna som uppkommer inom en SC när outsourcing är allt mer 
förekommande. Valet att studera detta perspektiv har gjorts då kopplingen mellan 
outsourcing och SC lyfts fram i studerad forskning, samt att en outsourcingsituation kan 
vara en del av en SC och/eller kan liknas vid en SC.  
 
SCM har ansetts vara en betydande faktor för att nå konkurrensfördelar för 
interorganisatoriska nätverk och allianser. Med tanke på att SCM:s främsta syfte är att 
förbättra process-integrationen (Forslund et al., 2009), finns det likheter med den 
externa och interna integrationen vid outsourcing. Problematiken som kan uppkomma 
vid outsourcing kan liknas vid jämförelsen mellan en SC som endast består av interna 
komponenter och en SC som även utgörs av externa aktörer. Chen och Deng (2013) 
beskriver att kontrollen och ledningen av en SC försvåras avsevärt av en sådan 
utveckling. Det krävs därmed riktlinjer för hur SCM ska implementeras. 
 
Mellat-Parast (2013) har sammanställt aktuell forskning kring SCM och hur denna blir 
framgångsrik, vilket kommer ligga till grund för det teoretiska kapitlet gällande SCM i 
denna studie. Ur detta perspektiv delas SCM upp i två nivåer; (1) företagsnivå och (2) 
SC-nivå. Tillsammans ska dessa två nivåer slutligen ha positiv påverkan på prestation 
hos parter i SC och nöjdhet hos slutkunden. 
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Figur 2 SCM på företags- och SC-nivå (Mellat-Parast, 2013) 

 
På företagsnivå identifieras verktyg som exempelvis; styrning och ledning, 
informationssystem, anställdas grad av engagemang, och kundnöjdhet. Dessa har en 
positiv inverkan både på prestation och på tillfredsställelse för de parter som är 
involverade i SC. (Mellat-Parast, 2013) För att uppnå kundnöjdhet krävs det att kunna 
identifiera slutkunders behov och möta deras krav (Nehzat, 2015). Informationen 
angående slutkunden behöver sedan spridas till samtliga delar inom företaget för att 
kunna nå önskat resultat. För detta krävs ett välfungerande internt informationssystem 
som kan förbättra företags förmåga att strukturera och synkronisera sina aktiviteter. På 
så vis kan varje del av företaget eftersträva ett förbättrat resultat vilket i slutändan 
påverkar resultatet av slutprodukten. (Zhao et al., 2011) 
 
Graden av prestation och tillfredsställelse hos parter i en SC kan ytterligare påverkas av 
aspekter på SC-nivå, det vill säga mellan företaget och externa parter. Det finns inget 
tvivel om att bästa sättet att uppnå kundtillfredsställelse inom en SC är genom ett nära 
samarbete mellan de olika parterna. (Ghasemi et al., 2015) För att detta ska vara möjligt 
krävs det att det inte råder några intressekonflikter mellan företagen. Företagen måste 
istället ha en hög förståelse för att varje steg i den totala processen är beroende av 
resterande delar i SC. (Nehzat, 2015) 
 
På SC-nivå består Mellat-Parasts (2013) modell av faktorerna; förtroende, 
administration, informationsintegration, processintegration och ett gemensamt lärande.  
Det inter- organisatoriska lärandet främjas vid en lyckad implementering av samarbete 
mellan parterna i en SC. Företag kan därmed ta lärdom av varandra och på så vis 
förbättra sina interna processer samt processerna mellan företagen. (Mellat-Parast, 
2013) Förtroendet mellan parterna i en SC är även en viktig faktor som kan förbättra 
det slutgiltiga resultatet. För att uppnå en hög grad av tillit mellan parterna är en 
långvarig relation att eftersträva. (Zhao et al., 2011) Ett annat sätt att uppnå ett 
förtroende mellan företagen i en SC är genom att sätta tydliga gemensamma mål 
(Nehzat, 2015).  
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När samtliga komponenter i en SC har full information om slutprodukten kan bästa 
resultat nås, vilket har stor betydelse för att en SC ska vara kostnadseffektiv (Ghasemi et 
al., 2015). För att uppnå processintegration krävs det en hög grad av samarbete mellan 
SC-partners. Genom ett sådant samarbete kan hänsyn till processer internt och externt 
tas och företag kan uppnå tids- och kostnadsbesparande flöde av produkter, tjänster, 
information, likvida medel samt beslutstagande. Detta med det slutgiltiga målet att 
erhålla maximalt värde till slutkund. (Zhao et al., 2011) 
 
En viktig del av modellen som Mellat-Parast (2013) presenterar är att de olika nivåerna 
både påverkar prestation samt tillfredsställelse hos parter i en SC. Terziovski och 
Hermel (2011) instämmer och beskriver att ett företags interna styrning och dess SCM 
bör integreras för att uppnå ett förbättrad finansiell och affärsmässigt resultat.   
 
Förbättringar på företagsnivå har även positiva effekter på SC-nivå och vice versa. För 
att uppnå högsta möjliga resultat av SCM bör därmed utveckling av båda nivåerna 
tillämpas (Mellat-Parast, 2013). Yang et al. (2009) förklarar att relationen mellan 
köpare och säljare har störst chans att utvecklas när båda parterna tar hänsyn till 
kvalitetsfaktorer inom företags- och SC-nivå. För att ett företag ska kunna dra nytta av 
de faktorer som presenteras i denna modell krävs det att företaget tillämpar ett 
processperspektiv. Det krävs att observera den totala processen för att uppnå ett 
gemensamt mål, istället för att se till varje aktivitets specifika målsättning. (Mellat-
Parast, 2013) 
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4. Analys  
 
I kapitlets första avsnitt redovisas sambanden mellan de olika riskkategorierna från 
figur 1 med utgångspunkt från den framtagna teorin. Anledningen varför dessa 
kopplingar görs är för att via riskhanteringen kunna motverka en risk via kopplingen till 
en annan risk. På detta sätt finns det flera sätt att hantera en viss risk på, dvs. inte 
enbart via direkt hantering utan även indirekt via en annan risk. Risker som inte kan 
minimeras direkt kan via koppling till en annan risk nu minimeras indirekt. Det betyder 
att hantering blir därmed bredare, då det finns flera möjligheter att minimera riskerna.  
 
 I det andra avsnittet redogörs integrationsperspektivets förmåga att hantera riskerna. 
Detta avsnitt tar inte hänsyn till kopplingarna som finns mellan riskerna. Det för att 
skapa förståelse hur integrationsperspektivet kan hantera varje risk direkt. På detta sätt 
bildas en förståelse för perspektivets möjligheter men även begränsningar.  
 
I det sista avsnittet av detta kapitel redogörs SCM-perspektivets förmåga att hantera 
riskerna. Även detta avsnitt tar inte hänsyn till kopplingarna av samma anledning som i 
avsnitt 4.2.  
 

4.1 Samband mellan riskkategorierna från figur 1 
 
Risksambanden som presenteras nedan i figur 3, visar att en risk kan förstärka eller 
minimera en annan risk.  Som exempelvis finns en pil från nedsatt teknologi till nedsatt 
kontroll. Detta betyder att vid nedsatt teknologi ökar risken för nedsatt kontroll. Varje 
koppling är numrerad; 1-8 för att underlätta hänvisningen till beskrivningen under 
figuren. Dessa beskrivningar förklara på vilket sätt dessa risker är kopplade till 
varandra. Anledningen till beskrivningarna för att skapa en förståelse hur kopplingarna 
uppkommer och varför de existerar.   
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Figur 3: Kopplingar mellan riskerna som redovisas i figur 1. 

 
1) Vi har sett att nedsatt teknologi är kopplat till nedsatt kontroll. Detta för den 

teknologiska risken att det säljande företaget använder en teknologi det köpande 
företaget inte förstår sig på, har en direkt påverkan på det köpande företagets 
förmåga att kontrollera den outsourcade aktiviteten. (Herath & Kishore, 2009) 
 
Ytterligare en aspekt av risken för nedsatt teknologi vid outsourcing är det 
köpande företagets förlust av teknologiska färdigheter (Herath & Kishore, 2009). 
Detta leder i sin tur att det köpande företaget får ett ökat beroende av det 
säljande företaget, vilket bidrar till en risk för nedsatt kontroll (Raiborn et al., 
2009). 

 
2) Vi har även sett att bristande innovation påverkar den teknologiska risken. Det 

eftersom att innovation är ett nödvändigt verktyg för utveckling, vilket den 
teknologiska utvecklingen är beroende av. (Chou & Chou, 2011) 

 
3) Nedsatt teknologi, som outsourcing kan medföra, har en koppling till risken för 

nedsatt innovation. Detta eftersom ny teknologi underlättar skapandet av nya 
idéer och tillvägagångssätt. Om teknologin inte ständigt uppdateras kommer 
detta hämma utvecklingen av innovation. (Chou & Chou, 2011) 

 
4) Vi har sett att outsourcing kan medföra en risk av nedsatt förtroende mellan 

arbetsgivare och anställd inom det köpande företaget. Med tanke på att 
förtroende kan påverka den organisatoriska miljön, kan risken för nedsatt 
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förtroende påverka risken för försämrad organisatorisk miljö. (Chou & Chou, 
2011; Raiborn et al., 2009) 
 

5) Försämrad organisatorisk miljö, som uppkommer av oro hos de anställda som 
följd av outsourcing, kan leda till att de inte arbetar under samma gynnsamma 
förhållanden. Dessa dåliga förhållanden kan ha en negativ påverkan på 
innovationen hos de anställda. (Gandhi et al., 2012) 
 

6) Den finansiella risken att säljande företaget inte håller sig inom budgetens 
ramar, kan uppstå när oanade utgifter uppkommer. Detta kan förstärkas av att 
det köpande företaget har en nedsatt kontroll över hur de outsourcade 
aktiviteterna ska utföras. (Raiborn et al., 2009) 
 

7) Vi har observerat att nedsatt kontroll är kopplat till den finansiella risken. Detta 
för att det köpande företaget inte kan försäkra sig om att det säljande företaget 
kan prestera vad som lovats. Tills det att det säljande företaget utför tjänsten 
utgör detta en risk av nedsatt kontroll. Beroende på hur väl det säljande 
företaget presterar kan det leda till en påverkan på förtroendet mellan företagen. 
(Gandhi et al., 2012) 
 

8) Vi har sett att nedsatt kontroll har en påverkan på nedsatt innovation. En av 
anledningarna till detta är att färre möten ansikte mot ansikte en bidrar till 
nedsatt kontroll. Detta leder till en påverkan på innovationen då det krävs utbyte 
mellan personalen, hos de säljande och köpande företaget, för att byta idéer och 
utveckla verksamheten. (Raiborn et al., 2009) 
 
En annan anledning är att nedsatt kontroll av outsourcade aktiviteter försvårar 
genomförandet av beslut. Detta eftersom att hänsyn måste tas till det säljande 
företaget som är en del av den totala processen. Innovationen är beroende av ett 
företags möjlighet till flexibilitet och förändringar, har nedsatt kontroll en 
påverkan på nedsatt innovation. (Gandhi et al., 2012) 

 

4.2 Integrationsperspektivets förmåga att hantera riskerna 
 
Integrationsperspektivet erbjuder en bred hantering av risker som kan uppkomma vid 
outsourcing. Detta för att perspektivet tar upp både vad som kan göras inom det 
säljande företaget för att motverka riskerna och vad som kan göras mellan det säljande 
och köpande företaget. Perspektivet möjliggör även ett sätt att förhindra att riskerna 
överhuvudtaget ska uppstå.  Nedan kommer alla risker att tas upp som presenteras i 
figur 1. Utifrån denna figur redovisas hur varje risk kan hanteras av 
integrationsperspektivet. Om någon risk inte kan hanteras så anses det som en 
begränsning inom perspektivet.  
 
Risken för nedsatt kontroll, med avseende på det köpande företags förmåga att styra 
den totala processen, kan minimeras med hjälp av extern integration. Detta eftersom att 
den externa integrationen syftar till interaktion mellan det köpande och säljande 
företaget för att dela information, kunskap och sätta upp gemensamma mål. Det är 
viktigt att det finns en hög processintegration mellan företagen, då detta leder till att 
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aktiviteterna är tätare sammankopplade i processen. Det här har i sin tur en direkt 
påverkan på hur tätt företagen arbetar och hur lätt det är att styra den totala processen 
(Lou et al., 2010). För att motverka nedsatt kontroll är det viktigt att det säljande 
företaget är lyhörd och mottaglig för det köpande företagets behov och krav på 
tjänsten/produkten samt åsikter hur den ska utföras. Det krävs även kontinuerlig 
kommunikation mellan företagen för att motverka risken för nedsatt kontroll för det 
köpande företaget. (Shoenherr, 2009) 
 
Inom kontrollrisken finns det inget direkt verktyg i varken den externa eller interna 
integrationen för att motverka risken för att det säljande företaget kan överskatta sin 
egen förmåga och därigenom inte kan prestera vad som lovats. Ramverket beskriver 
dock att processintegration kräver regler, riktlinjer och rutiner för att optimeras. Detta 
skulle kunna vara användbart om det säljande företaget inte presterar vad som lovats 
(Lou et al., 2010), men då har redan det köpande företaget utsatts för nedsatt kontroll i 
och med uteblivna prestationer.  
 
Något som kan förbättra förutsättningarna för det säljande företaget att hålla vad som 
lovats är intern integration. Detta för att den interna integrationen syftar till samverkan 
mellan säljarens befintliga aktiviteter och de aktiviteter som tagits över vid 
outsourcingen. Företaget kan genom detta ha kontroll på sina aktiviteter och därigenom 
effektivisera.  
 
Även den innovativa risken kopplad till svårigheter att genomföra förändringar (Gandhi 
et al., 2012) kan i viss mån motverkas med hjälp av processintegration. En hög nivå av 
processintegration leder till att förbättrat flöde i processen. Aktiviteterna är nära 
ihopkopplade och företagen kan därigenom arbeta tätt ihop, vilket även bidrar till ökad 
kommunikation mellan parterna. Detta kan motverka svårigheterna att genomföra 
förändringar och därigenom minimera risken av nedsatt innovation (Berente et al., 
2009))   
 
Den innovativa risken kopplad till minskad integration mellan arbetsgrupperna i den 
totala processen kan minimeras genom ökad interaktion (Raiborn et al., 2009). För att 
minimera denna risk föreslår ramverket gemensamma aktiviteter, utbildningar och 
personalutbyten mellan företagen. Lou et al. (2010) beskriver att det även kan 
underlätta utbyte av kunskap mellan de två parterna. Kunskapen som finns hos de det 
säljande och köpande företagen kan bidra till en högre innovation. Detta för att det båda 
besitter olika kunskaper och information vilket kan utveckla outsourcingprocessen. 
Intern integration inom det säljande företaget mellan arbetsgrupper ligger till grund för 
den externa integrationen. Interaktionen i det säljande företaget gör det möjligt för de 
anställda att dela kunskap och minimera risker och osäkerheter. Det här kan i sin tur 
motverka den nedsatta innovationen som kan uppkomma vid outsourcing av processer. 
I helhet kan risken nedsatt innovation enligt ramverket minimeras med en hög grad av 
personalintegration. (Lou et al., 2010) 
 
Risken för bristande förtroende mellan anställd och arbetsgivare inom det köpande 
företaget, till följd av att aktiviteter flyttas till det säljande företaget, är dock en 
problematik som inte adresseras i detta perspektiv. Integrationsperspektivet tar dock 
hänsyn till risken för bristande förtroende mellan säljande och köpande företaget (figur 
1; F). Detta genom att öka kontakten mellan företagens anställda via 
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personalintegration (Lou et al., 2010). Ytterligare beskriver den interna integrationen 
vikten av att det säljande företaget lär sig av det köpande företaget för att aktiviteterna 
ska utföras med bästa möjliga resultat (Ahuja & Sinclair, 2012). Det kan minska risken 
för bristande förtroende mellan det köpande och säljande företaget, i avseende på 
kompetensförtroende samt goodwill-förtroende. 
 
Kunskapsintegrationen är den del av integrationsperspektivet som kommer närmst en 
åtgärd för att motverka den teknologiska risken att det köpande företaget förlorar 
teknologiska färdigheter och utveckling (figur 1; G). Det är dock inte en direkt lösning 
utan istället uttrycker Lou et al. (2010) vikten av att båda parterna har tillgång till 
samma kunskap och integrerar datasystem med varandra.  
 
Extern integration i form av processintegration, personalintegration och 
kunskapsintegration kan till viss del motverka risken för bristande teknologi hos det 
säljande företaget (figur 1; H). Detta i avseende att det säljande företaget får en hög 
förståelse för det köpande företagets process och därigenom vilket krav denna process 
sätter på teknologin (Lou et al., 2010).  
 
Personalintegration kan minimera risken för en ostabil organisatorisk miljö (figur 1; I) 
hos företagen. Konflikter som uppstår mellan köpare och säljare kan motverkas genom 
en förståelse för varandras organisationskulturer. Detta uppnås via utbyte av personal, 
ömsesidig kontakt samt gemensamma utbildningar (Lou et al., 2010). 
Interaktionsperspektivet tar inte upp något sätt att motverka risken av ostabil 
organisatorisk miljö, som kan uppstå hos det köpande företaget då de anställda är 
orolig att sina arbeten är näst i tur att bil outsourcad.   
 
Integrationsperspektivet tar inte upp någon tydlig åtgärd för att minimera den 
finansiella risken av oförutsägbara kostnader (figur 1; J). Något som kan ha en viss 
motverkande effekt på risken är en optimal processintegration. Interaktionen kräver ett 
antal avtal mellan det köpande och säljande företaget där regler, rutiner och riktlinjer 
redovisas (Lou et al., 2010). Då båda företagen har förståelse för hur processen ska 
fungera kan detta underlätta utformandet av en icke-missvisande budget.   

4.3 SCM-perspektivets förmåga att hantera riskerna 
 
Forskarna som har skrivit de artiklar som studerats i denna litteraturstudie är överens 
om SCM-perspektivet erbjuder en bred hantering av riskerna som är kopplade till 
outsourcing. Dock har inte någon av dessa forskare använt sig av samtliga 
riskkategorier som presenterats i denna studie vid motivering och förklaring av SCM-
perspektivets riskhanteringsförmåga. Forskarna beskriver ofta hanteringen av ett fåtal 
av riskerna som vi presenterat i denna litteraturstudie men aldrig hantering av 
samtliga. 

Exempelvis förklarar Zhao et al. (2011) hur kontrollrisken att förlora förmågan att styra 
den totala processen hanteras genom att samtliga involverade har full information om 
slutkunden och produkten. Ett informationssystem som kan synkronisera och 
strukturera aktiviteter är det bästa sättet att uppnå de uppsatta målen för produkten 
eller tjänsten.  
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Vidare kan risken för nedsatt kontroll att säljaren inte presterar vad som lovats, delvis 
motverkas genom Nehzats (2015) diskussion kring innebörden av företagens grad av 
förståelse för varje steg i den totala processen. En hög grad av sådan förståelse skulle 
kunna motverka denna risk ur det köpande företagets perspektiv genom att det kan 
underlätta identifiering av säljande företagets förmåga. Det kan även motverka risken 
ur det säljande företagets perspektiv med tanke på möjligheten att utvärdera sina egna 
förmågor i jämförelse med aktiviteternas krav.  

En forskare som har undersökt hanteringen av nedsatt innovation via SCM-perspektivet 
är Mellat-Parast (2013). Hans resonemang kan förklaras genom att se till hur 
outsourcing flyttar aktiviteter från ett företag till ett annat (Dolgui & Proth, 2013) och 
därmed minskar utbytet mellan personal på arbetsplatsen. Detta leder till den 
innovativa risken som uppkommer vid försämrad integration mellan arbetsgrupper i 
den totala processen. En lyckad implementering av SCM kan förbättra det 
interorganisatoriska lärandet menar Mellat-Parast (2013). Därmed kan det ske 
förbättringar av processer inom både det köpande och säljande företaget. På så vis kan 
den nedsatta interaktionen på det köpande företagets arbetsplats kompenseras av 
lärande mellan det köpande och säljande företaget. 

Mellat-Parast (2013) menar även att risken för nedsatt innovation, som är kopplad till 
svårigheten att genomföra förändringar, kan minimeras via SCM-perspektivet genom 
att företagen tillämpar ett processperspektiv. Om företagen använder sig av ett sådant 
synsätt kan det underlätta förmågan att observera gemensamma mål istället för 
aktiviteters individuella målsättning. Därmed kan förändringar genomföras enklare om 
det är av den totala processens bästa intresse.  

Den gemensamma målsättningen som Mellat-Parast (2013) nämner kan även minimera 
risken för bristande förtroende mellan köpande och säljande företaget. Detta menar 
Langfield-Smith (2008) genom att om företagen har gemensamma uppsatta mål kan 
förtroendet öka mellan parterna. Köpande företaget har då förtroende att det säljande 
företaget har förmågan att utföra uppgiften enligt specifikationerna.  

Ett exempel på en riskkategori som studerats i denna litteraturstudie men inte nämns 
av någon forskare i samband med SCM-perspektivets riskhanteringsförmåga är risken 
för nedsatt förtroende mellan anställd och arbetsgivare. Det är möjligt att SCM-
perspektivet har en möjlig hantering av denna risk men det är inte presenterat i någon 
av artiklarna som lästs.  

Vidare föreslår ingen av artiklarna inom SCM-perspektivet några direkta åtgärder som 
syftar till att motverka den teknologiska risken av bristande teknologisk utveckling hos 
det köpande företaget. Dock kan det interorganisatoriska lärandet återigen vara en 
faktor som kan påverka förståelsen för den totala processen. (Mellat-Parast, 2013) Den 
bristande teknologin hos samarbetspartners kan delvis minimeras genom att full 
information angående den totala processen och slutkund är tillgänglig för alla 
inblandade, vilket SCM-perspektivet föreslår (Zhao et al., 2011). Det finns dock brister 
på denna punkt i hur sådana risker ska motverkas. 
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Det finns inga tydliga specifikationer, enligt SCM-perspektivet, för att motverka en 
nedsatt organisatorisk miljö till följd av att vissa aktiviteter flyttas till en extern part. 
Ytterligare finns ingen direkt åtgärd för att minimera den finansiella risken att 
oförutsägbara kostnader uppstår. 

4.4 Analys av risksambandens innebörd för både perspektivens 
riskhantering   
 
I detta kapitel diskuteras vilken innebörd sambanden mellan riskerna som presenterats 
i figur 3 har på riskhantering. Förhoppningsvis kan detta leda till en ökad förståelse för 
hur det säljande samt det köpande företaget kan minimera riskerna, som redovisas i 
figur 1, utifrån en kombination av integrationsperspektivet samt SCM-perspektivet. 
Denna kombinerade riskhantering visar på ett antal åtgärder som företagen kan vidta 
för att motverka riskerna direkt eller indirekt via sambanden i figur 3. Genom att 
kombinera risksambanden och de två riskhanteringsperspektiven hoppas vi ge en 
bredare hantering av riskerna som kan uppkomma vid outsourcing. Varje risk från figur 
1 presenteras löpande i följande avsnitt. Riskernas orsak redovisas även på likartat sätt 
kopplat till risken i form av figurer. Varje orsak är markerad med en bokstav; A-J. Detta 
för att lättare kunna hänvisa till respektive orsak.  
 
Sambanden mellan riskerna som presenteras i figur 3 visar hur riskhantering av ett 
specifikt riskområde kan påverka ett annat riskområde. Det möjliggör en indirekt 
påverkan på risker som annars skulle kunna vara svåra att påverka. Dessa risksamband 
presenteras löpande i texten nedan. Exempelvis illustrerar figur 3 hur riskerna; nedsatt 
kontroll, försämrad organisatorisk miljö samt nedsatt teknologi, kan påverka och 
förstärka risken av nedsatt innovation. Det innebär att riskhantering för att minimera 
dessa risker bör ha en motverkande effekt även på risken för nedsatt innovation. 
 

 
Del av figur 1; A & B 
 
Risken för nedsatt kontroll (figur 1; A & B) har en påverkan på riskerna; finansiell risk 
(figur 3; 7), brist på förtroende (figur 3; 8) och nedsatt innovation (figur 3; 9 & 10). 
Integrationsperspektivet tar, via den externa integrationen, hänsyn till risken för 
nedsatt kontroll genom gemensam målsättning, information- och kunskapsdelning (Lou 
et al., 2010), och kan därmed även motverka finansiella risker, brist på förtroende samt 
risken för nedsatt innovation. Med tanke på att integrationsperspektivet har 
begränsade möjligheter att motverka de finansiella riskerna får riskhanteringen av 
nedsatt kontroll en större betydelse. Genom risksambandet (figur 3; 7) kan därmed 
riskhantering av nedsatt kontroll (figur 1; A) påverka den finansiella risken (figur 1; J). 

Nedsatt kontroll

Svårt att styra den totala processen 

(Raiborn et al., 2009; Herath & Kishore, 2009; Schoeherr, 2010; 
Ryan & Delgado-Sanchez, 2010; Dolgui & Proth, 2013)

Säljaren kan inte prestera vad som utlovats

(Verner & Abdullah, 2012; Gandhi et al., 2012)

A 
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Närmare beskrivet får ökade möjligheter att styra den totala processen minskade risker 
för oförutsägbara kostnader.  
 
Gällande sambandet mellan nedsatt kontroll och förtroende, i avseende på förtroende 
mellan köpande och säljande företaget, kan även integrationsperspektivet förbättra 
riskhanteringen av risken i figur 1; F. Dock kvarstår problematiken i riskhanteringen av 
bristande förtroende mellan anställd och arbetsgivare (figur 1; E) inom det köpande 
företaget. Detta beror på att varken förmågan att styra den totala processen (figur 1; A) 
eller säljande företagets prestationer (figur 1; B) har någon påverkan på de anställdas 
förtroende till arbetsgivare inom det köpande företaget.   
 
Integrationsperspektivet har ingen direkt åtgärd för att minimera risken att säljaren 
inte kan prestera vad som utlovas (figur 1; B). Intern integration kan dock underlätta 
för det säljande företaget att utföra den outsourcade aktiviteten på bästa möjliga vis och 
därmed ökar chanserna att uppnå vad som utlovats. SCM-perspektivet menar istället att 
det säljande företaget behöver ha förståelse för varje steg av processen. Detta ger 
företaget möjlighet att utvärdera deras prestationer mot köpande företagets krav. 
Denna risk har en påverkan på bristande förtroende (figur 3; 8) och om det säljande 
företaget kan motverka risken (figur 1; B) kommer även bristande förtroende (figur 1; 
F) påverkas.  
 
Risken nedsatt kontroll som kan uppkomma då det är svårt att styra den totala 
processen (figur 1; A) kan motverkas via processintegration (Lou et al., 2010). Om 
förmågan att styra den totala processen förbättras, bör även förändringar enklare 
genomföras. Därmed får riskhantering av kontrollrisken (figur 1; A) även motverkande 
effekt på innovationsrisken (figur 1; C) genom kopplingen i figur 3; 10. Gemensamt för 
risken av nedsatt kontroll och nedsatt innovation är att ökad interaktion av personalen 
för den totala processen kan minimera riskerna som presenteras figur 1; A och figur 1; 
D. Därmed får en förbättrad personalintegration med syfte att förbättra kontroll även 
resultat i innovation och vice versa. 
 
Sambanden riskhantering av nedsatt kontroll medför har även betydelse för SCM-
perspektivet. Båda perspektiven hanterar risken för nedsatt kontroll på likartade vis, 
främst genom delning av information och kunskap. En skillnad mellan perspektivens 
riskhantering av nedsatt kontroll är att SCM-perspektivet belyser vikten av att samtliga 
parter är slutkundsorienterade, vilket Zhao et al. (2011) beskriver. Detta kan ha stor 
innebörd gällande möjligheten att genomföra förändringar inom den totala processen, 
vilket är en betydande faktor för den innovativa förmågan (Gandhi et al., 2012). Därmed 
kan riskhanteringen av nedsatt kontroll ha en större positiv påverkan på 
riskhanteringen av nedsatt innovation inom SCM-perspektivet jämfört med 
integrationsperspektivet.  
 
Likt integrationsperspektivet finns det inga direkta åtgärder för att motverka den 
finansiella risken (figur 1; J). Dock kan SCM-perspektivet påverka den finansiella risken 
genom dess koppling till risken för nedsatt kontroll (figur 3; 7). Även riskhantering för 
bristande förtroende mellan köpande och säljande företaget (figur 1; F) kan förbättras 
på samma sätt. Svårigheter med riskhantering av bristande förtroende (figur 1; E) är 
dock bestående även i SCM-perspektivet.  
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Del av figur 1; C & D  
 
Något som integrationsperspektivets och SCM-perspektivets har ett gemensamt är 
tillvägagångssätt för att minimera den innovativa risken (figur 1; C & D). Detta genom 
att man vill öka interaktionen mellan inblandade parter. En skillnad är dock att SCM-
perspektivet uttrycker ett behov av att företag flyttar fokus av enskilda aktiviteters 
målsättning och istället ser till den totala processens mål, för att kunna genomföra 
förändringar. Eftersom att ett sådant fokus främst påverkar förmågan att genomföra 
förändringar erbjuder SCM-perspektivet ytterligare ett verktyg till den problematiken.   
 
Risken för nedsatt innovation påverkar nedsatt teknologi (figur 3; 3). Detta är 
intressant med tanke på integrationsperspektivets brister i riskhantering av 
teknologiska risken för avsaknad teknologisk utveckling hos det säljande företaget 
(figur 1; G). Detsamma gäller för SCM-perspektivet vars riskhantering av den 
teknologiska risken kunde ses som bristfällig. Inget av perspektiven uttrycker en direkt 
åtgärd för problematiken. Dock bör inslagen av interorganisatoriskt lärande inom SCM-
perspektivet och kunskaps- samt personalintegration inom integrationsperspektivet på 
likartat vis motverka risken. 

 
Del av figur 1; E & F 

 
Varken integrationsperspektivet eller SCM-perspektivet har en direkt åtgärd till 
problematiken med brist på förtroende mellan anställd och arbetsgivare hos det 
köpande företaget (figur 1; E). Det är inte troligt att kopplingen mellan kontroll och 
förtroende (figur 3; 8) har en påverkan på förtroendet mellan anställd och arbetsgivare, 
utan snarare förtroenderisken mellan köpande och säljande företaget (figur 1; F). 
Bristen på riskhantering av förtroende mellan anställd och arbetsgivare, inom båda 
perspektiven, förstärker risken av försämrad organisatorisk miljö (figur 1; I) via 
kopplingen (figur 3; 5). 
 

Nedsatt innovation

Komplext att genomföra förändringar 

(Raiborn et al., 2009; Gandhi et al., 2012 )

Försämrad integration mellan arbetsgrupper i den totala 
processen 

(Raiborn et al., 2009)

Brist på förtroende

Anställd upplever minskat förtroende till arbetsgivare 

(Raiborn et al., 2009; Chou & Chou, 2011)

Bristande förtroende mellan köpare och säljare 

(Verner & Abdullah, 2012; Herath & Kishore, 2009)
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SCM-perspektivet och integrationsperspektivet har två olika sätt att hantera risken för 
bristande förtroende mellan det köpande och säljande företaget (figur 1, F). SCM-
perspektivet menar att risken kan motverkas genom att företagen sätter upp 
gemensamma mål och arbetar tillsammans för att uppnå dessa. 
Integrationsperspektivet vill motverka samma risk med hjälp av personalintegration. 
 

 
Del av figur 1; G & H 

 
Risken av nedsatta teknologiska färdigheter hos det köpande företaget (figur 1, G) kan 
motverkas på ett likartat sätt utifrån de båda perspektiven. SCM-perspektivet menar att 
risken kan minimeras genom ett interorganisatoriskt lärande mellan företagen och 
integrationsperspektivet föreslår kunskapsintegration. Perspektiven föreslår dock två 
olika sätt att minimera risken för att det säljande företaget har bristande teknologi 
(figur 1, H). SCM-perspektivet belyser vikten av att alla har tillgång till samma 
information i processen och att information om slutkunden är tillgänglig till samtliga 
inblandade. Integrationsperspektivet menar istället risken kan minimeras genom 
extern integration, då det säljande företaget får hög förståelse för det köpande 
företagets process. Genom att motverka risken för nedsatt teknologiska färdigheter kan 
även risken för nedsatt kontroll och nedsatt innovation minska (figur 3; 1, 2, 4). 
 

 
Del av figur 1; I 

 
Integrationsperspektivet beskriver att den försämrade organisatoriska miljön, som kan 
uppstå av konflikter mellan det säljande och köpande företaget (figur 1, I), kan 
motverkas via personalintegration och därmed en förståelse för varandras 
organisationskulturer. SCM-perspektivet tar inte upp något sätt att motverka denna 
risk.  
Ingen av perspektiven tar upp ett sätt att minimera risken hos det köpande företaget 
med försämrad organisatorisk miljö till följd av att personalen är oroliga om deras 
arbeten kommer outsourcas härnäst. Om risken för en försämrad organisatorisk risk 
minimeras kommer även risken för nedsatt innovation minimeras (figur 3; 6). 

Nedsatt teknologi

Avsaknad av teknologisk utveckling hos det köpande företaget 

(Chou & Chou, 2011; Herath & Kishore, 2009)

Bristande teknologi hos säljaren 

(Chou & Chou, 2011; Gandhi et al., 2012)

Försämrad 
organisatorisk miljö

Ostabil arbetsmiljö

(Chou & Chou, 2011; Verner & Abdullah, 2012)
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Del av figur 1; J 
 
För att motverka den finansiella risken, uppkomsten av oförutsägbara kostnader (figur 
1; J), föreslår inte integrationsperspektivet någon direkt åtgärd. Däremot skulle 
processintegrationen kunna bidra med tillräcklig information för att företagen ska 
kunna sätta upp en rättvis budget. SCM-perspektivet uppvisar även brister inom det 
finansiella riskområdet och föreslår inget verktyg för att motverka detta. Eftersom att 
den finansiella risken inte har någon tydlig påverkan på någon annan risk (figur 3) har 
inte riskhantering någon positiv påverkan på resterande risker.  

  

Finansiell risk
Oförutsägbara kostnader 

(Raiborn et al., 2009, Gandhi et al., 2012; Schoeherr, 2009)
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5. Slutsatser 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som denna studie har möjliggjort. 
Litteraturgenomgången resulterade i en ökad förståelse för respektive riskområde, som 
presenterats i det inledande kapitlet. Figur 4 som presenteras nedan är en utveckling av 
figur 1 samt sammanställning av orsaker som presenterar i avsnitt 4.4. Genom att 
studera artiklarna som berörde riskerna kunde vi få en bredare bild av uppkomsten av 
varje specifikt riskområde. Detta ledde till en att en utvecklad version av figur 1 
konstruerades och utgör en av våra främsta slutsatser (se figur 4). 
 
Figuren visar exempelvis hur risken för nedsatt kontroll kan bestå av (1) en svårighet 
att styra den totala processen eller (2) en oförmåga för säljaren att prestera vad som 
utlovats. Den visar även hur nedsatt innovation kan ha sin grund i (1) en komplexitet att 
genomföra förändringar eller (2) en försämrad integration av arbetsgrupper i den totala 
processen.  
 

 

Risker vid outsourcing

Nedsatt kontroll

Svårt att styra den totala processen 

(Raiborn et al., 2009; Herath & Kishore, 2009; Schoeherr, 
2010; Ryan & Delgado-Sanchez, 2010; Dolgui & Proth, 2013)

Säljaren kan inte prestera vad som utlovats

(Verner & Abdullah, 2012; Gandhi et al., 2012)

Nedsatt innovation

Komplext att genomföra förändringar 

(Raiborn et al., 2009; Gandhi et al., 2012 )

Försämrad integration mellan arbetsgrupper i den totala 
processen 

(Raiborn et al., 2009)

Brist på förtroende

Anställd upplever minskat förtroende till arbetsgivare 

(Raiborn et al., 2009; Chou & Chou, 2011)

Bristande förtroende mellan köpare och säljare 

(Verner & Abdullah, 2012; Herath & Kishore, 2009)

Nedsatt teknologi

Avsaknad av teknologisk utveckling hos det köpande 
företaget 

(Chou & Chou, 2011; Herath & Kishore, 2009)

Bristande teknologi hos säljaren 

(Chou & Chou, 2011; Gandhi et al., 2012)

Försämrad 
organisatorisk miljö

Ostabil arbetsmiljö

(Chou & Chou, 2011; Gandhi et al., 2012)

Finansiell risk
Oförutsägbara kostnader 

(Raiborn et al., 2009; Gandhi et al., 2012; Schoeherr, 2010)
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Figur 4; Risker vid outsourcing och orsaker. 

 
Perspektiven integration samt SCM kan enskilt hantera en del av de risker som kan 
uppstå när en del av processen läggs ut på extern part. Perspektiven besitter dock ett 
antal begränsningar, vilket betyder att perspektiven var för sig inte kan hantera alla 
risker. Kombinationen av vissa element från integrationsperspektivet respektive SCM- 
perspektivet bör möjliggöra hantering av en större variation av risker. 
 
Risken av nedsatt kontroll, då det köpande företaget har svårt att styra den totala 
processen (figur 1; A), hanteras likartat hos de två perspektiven. Denna risk hanteras 
via delning av information och kunskap mellan alla inblandade parter i en SC, medan 
integrationsperspektivet via extern integration, menar att processintegration är vad 
som kan motverka risken. Risken att det säljande företaget inte presterar utifrån vad 
som utlovat (figur 1; B), kan motverkas i större utsträckning genom att kombinera 
integrationsperspektivet och SCM-perspektivet än att hantera risken enskilt med ett av 
perspektiven.  
 
Eftersom att nedsatt kontroll är den risk som flest kopplingar till andra risker (figur 3), 
bör riskhantering av denna prioriteras högt hos företagen. En lyckad riskhantering av 
nedsatt kontroll kan därmed få resultat i minimeringen av finansiell risk, brist på 
förtroende, samt nedsatt innovation. Ett företag kan använda sig av 
integrationsperspektivet för minimering av risken nedsatt kontroll, då det köpande 
företaget får svårt att styra den totala processen (figur 1, A). Om önskat resultat inte 
uppnås skulle företaget även kunna utnyttja det kundorienterade synsättet som SCM 
föreslår. 
 
Riskhanteringen av nedsatt innovation sker på liknade sätt som nedsatt kontroll. Båda 
perspektiven poängterar att en ökad interaktion mellan parterna kan vara ett 
angreppssätt. SCM-perspektivet lyfter dock fram att fokus bör flyttas från enskilda 
aktiviteters målsättning till den totala processens mål, med syftet att underlätta 
genomförandet av förändringar (figur 1; C) samt öka integrationen mellan 
arbetsgrupper i den totala processen (figur 1; D). Perspektiven kan därmed kombineras 
för att uppnå en bättre hantering av nedsatt innovation. 
 
Till skillnad från nedsatt kontroll, påverkar nedsatt innovation enbart en annan risk; 
nedsatt teknologi (figur 3; 3). Därmed kan riskhantering av nedsatt innovation ha 
positiv påverkan på nedsatt teknologi. Dock kan risken för nedsatt innovation både 
förstärkas eller minimeras på grund av sambandet till; nedsatt kontroll, försämrad 
organisatorisk miljö samt nedsatt teknologi. Detta medför att hanteringen av risken för 
nedsatt innovation bör vara mer komplex, än vad som anses när hänsyn inte tas till 
kopplingarna mellan riskerna (figur 3). En direkt hantering av nedsatt innovation är 
möjligtvis inte tillräcklig för att motverka hela risken, då hänsyn även måste tas till de 
påverkande riskerna (figur 3; 4, 6, 9 & 10) och vilka följder dessa medför.  
 
Varken integrationsperspektivet eller SCM-perspektivet har en bra lösning till 
problematiken med bristande förtroende mellan anställd och arbetsgivare inom det 
säljande företaget (figur 1; E). Detta är därmed en brist som finns hos båda 
perspektiven. 
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Gällande förtroendet mellan säljande och köpande företaget (figur 1; F) presenterar 
perspektiven likartade åtgärder. Denna del av förtroende får en ökad betydelse då den 
har en koppling till försämrad organisatorisk miljö (figur 1; I). Särskilt SCM-
perspektivet kan dra nytta av den kopplingen med tanke på att ingen åtgärd föreslås för 
risken för ostabil arbetsmiljö hos säljande företaget, som outsourcing kan bidra med. 
 
En risk som båda perspektiven föreslår åtgärder för är nedsatt teknologi (figur 1; G). 
Detta utifrån integration av kunskap mellan det säljande och köpande företaget. 
Kopplingarna mellan teknologi och kontroll medför att båda perspektiven kan påverka 
risken för nedsatt kontroll via riskhantering av nedsatt teknologi, vilket illustreras i 
figur 3. Eftersom att nedsatt kontroll är den risk som enskilt har störst påverkan på 
övriga risker, har riskhanteringen av teknologiska risken ännu större betydelse. 
 
Den sista risken som identifierats i tidigare forskning är den finansiella risken (figur 1; 
J). Integrationsperspektivet erbjöd ingen direkt åtgärd för att minimera denna risk, 
dock skulle processintegration kunna bidra med en högre grad av förståelse för den 
totala processen och därmed till viss del motverka att oväntade kostnader uppkommer. 
SCM-perspektivet har likaså ingen lösning till problematiken. Detta innebär att det finns 
en brist i båda perspektiven kring riskhantering för den finansiella risken. 
 
Utifrån denna studie kan vi dra ett antal övergripande slutsatser. Det finns både 
svagheter och styrkor i integrationsperspektivet samt SCM-perspektivets riskhantering, 
med utgångspunkten av de risker som presenterats i figur 1. En kombination av 
perspektivens synsätt på riskhantering skulle kunna medföra en större möjlighet att 
minimera riskerna i figur 1. För att ytterligare öka möjligheten att minimera riskerna 
som presenterats i denna studie bör hänsyn tas till hur riskerna påverkar varandra (se 
figur 3). Om ett företag förbiser denna aspekt skulle det kunna leda till en försvårad 
hantering av samtliga risker i figur 1, med tanke på kopplingarna i figur 3. Riskernas 
samband kan därmed både vara en möjlighet men även en risk.      
 
Den viktigaste aspekten för en lyckad riskhantering av riskerna i figur 1, som vi fann 
genom att studera tidigare forskning, var kommunikation. En stor del av riskerna kan 
minimeras med hjälp av kommunikation, både inom det köpande och säljande företaget 
samt mellan det köpande och säljande företaget. Kommunikationen möjliggör att 
företagen kan integrerar sin del av processen med den andra parten och därmed bilda 
en gemensam process med nära kopplingar mellan aktiviteter. I denna totala process 
finns möjligheten för ökat informationsutbyte och gemensam målsättning vilket 
ytterligare motverkar riskerna i figur 1.  
 
Integrationsperspektivet och SCM-perspektivet kan tillsammans hantera en större 
mängd av riskerna (se figur 1) än vad de kan göra enskilt. Genom att ta hänsyn till 
kopplingarna i figur 3 kan en risk minimeras via sambandet då en annan risk 
minimeras. Detta betyder att företag kan motverka exempelvis risken finansiell risk via 
nedsatt kontroll, vilket har stor betydelse då perspektiven inte har någon åtgärd för att 
minimera den finansiella risken. Detta bör möjliggöra ett nytt sätt att hantera riskerna 
(figur 1), då det inte har tagits upp i studerad forskning.  
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