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Abstract  
 

Titel:   FM Sourcing – En fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials 

Facilities Management 

 

Nivå:   C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare:  Linda Myrberg 

 

Handledare: Lars-Johan Åge 

 

Datum:  2010 - 01 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och utvärdera Essentials Facilities 

Managements (FM) outsourcingarbete och utifrån detta komma med 

eventuella förbättringsförslag till kommande arbete med 

outsourcingfrågor.  

 

Metod: Jag har valt att utföra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats då det 

gav mig en bättre bild av hur FM har bedrivit sitt outsourcing arbete samt 

även möjligheten att ställa följdfrågor för att ytterligare tränga djupare in 

i ämnet. Jag genomförde intervjuer med 13 olika personer som varit 

inblandade i de olika faserna under arbetets gång. Datainsamlingen 

kompletterades med relevant litteratur inom bland annat ämnet Business 

Process Outsourcing, BPO. 

 

Resultat &      Under arbetet har jag kommit fram till att det som kan förbättras inom 

Slutsatser:     FM till framtida sourcingar är dels en bättre kontroll över de personer  

som medverkar i projektet så man inte riskerar att hamna i agentproblem, 

men även att det krävs en sammanhållande kraft efter implementeringen 

för att hålla ihop arbetet och stödja personerna i beställarorganisationen i 

deras nya roller. Utifrån dessa fynd presenterar jag förslag på en ny 

outsourcing modell som FM kan arbeta utifrån i kommande 

outsourcingarbete. 

 

Förslag till  Då det i dagsläget saknas tydliga mätetal och möjligheter till mätning av 

vidare forskning: fakta och inte bara uppskattningar vore det intressant att göra en ny  

 uppföljning av utfallet av outsourcingen när dessa finns på plats för att 

se om de verksamhetsvinster man hoppats på har realiserats.  Det vore 

även intressant att titta ur leverantörsperspektivet hur de har upplevt 

outsourcingen och övertagandet av personal, resurser samt hur de ställer 

sig i förhållande till modellen som använts. 

 

Uppsatsens Jag anser att uppsatsen kan stödja Essentials Facilities Management i 

bidrag:                deras framtida outsourcingarbete och ger dem en mer heltäckande modell 

att arbeta utifrån i framtiden.  

 

Nyckelord:  Essentials Facilities Management, Business Process Outsourcing, BPO,  

   Outsourcing 
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Abstract – English version 
 

Title:   FM Sourcing – A case study of the outsourcing work within Essentials  

Facilities Management 

 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

 

Author:  Linda Myrberg 

 

Supervisor: Lars-Johan Åge 

 

Date:   2010 – 01 

 

Aim:   The purposes of the paper is to analyze and evaluate Essentials Facilities 

Managements outsourcing work and from this make any suggestions for 

future work on outsourcing issues within the function. 

 

Method:   I have chosen to conduct a qualitative case study with the inductive 

approach as it gave me a better picture of how Essentials FM has 

conducted its outsourcing work, and also the opportunity to ask 

supplementary questions in order to further penetrate deeper into the 

subject. I conducted interviews with 13 different individuals involved in 

the various stages during this work. The data collection was 

supplemented with relevant literature in the particular topic Business 

Process Outsourcing, BPO. 

 

Result &   In the process, I have come to the conclusion that what can be improved  

Conclusions           in FM for future sourcing is both a better control over the persons  

involved in the project so you do not risk ending up in the agency 

problem, but also the need for a cohesive force for the implementation to 

keep up the work and support persons in the client organization in their 

new roles. Based on these findings, I will present proposals for a new 

outsourcing model that FM can work from in future outsourcing work.  

 

Suggestions for  Since under the present situation there are no clear metrics and the future 

research:   ability to measure the facts and not just estimates, it would be interesting  

to make a new follow-up of the outcomes of outsourcing when they are in 

place to see if the business benefits hoped for have been realized. It 

would also be interesting to watch from a supplier perspective, how they 

have experienced outsourcing and the transfer of personnel, resources, 

and on their position relative to the model used. 

 

Contribution  I believe the paper can support the Essentials Facilities Management   

of the thesis:  outsourcing their future work and gives them a more comprehensive 

model to work from in the future. 

 

Key words:  Essentials Facilities Management, Business Process Outsourcing,  

   BPO, Outsourcing 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet att presenteras, vidare kommer en mer 

utförligt diskussion om problemet att föras för att sedan mynna ut i uppsatsens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

AstraZeneca som företag och Essentials Facilities Management (FM) går igenom en 

genomgripande omvandling för att anpassa verksamheten på grund av förändrade 

förutsättningar. Målet med FM´s omvandling är att skapa den bästa servicelösningen 

utifrån företagets aktuella behov. FMs uttalade mission syftar till att säkra både deras egen 

och koncernens livskraft: ”Forma, utveckla och säkerställa den bästa servicelösningen för 

AstraZeneca”. 

 

Business Process Outsourcing (BPO) har utvecklats till en av de ledande 

företagsekonomiska frågorna i vår tid (Duening, 2005 sVII).  BPO har både hyllats och 

förtalats. Företagsledare och ägare prisar BPO som ett sätt att eliminera företagsprocesser 

som inte är en del av organisationens kärnkompetens. Genom att ta skära bort funktioner 

och företagsprocesser från sin interna verksamhet kan företaget minska löne-, sociala och 

andra omkostnader. (Duening, 2005 s2) 

 

1.2 Problemformulering 

Vilken är den bästa modellen att driva ett outsourcingarbete efter? Finns den en generisk 

modell som är bäst för alla eller ska modellen anpassas utifrån det egna företaget? 

Essentials Facilities Management har bett mig utreda om det tillvägagångssätt de använt i 

sitt sourcingarbete var det rätta eller om det finns andra modeller och arbetssätt de bör 

arbeta utifrån i framtiden.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera och utvärdera FMs outsourcingarbete och utifrån detta 

komma med rekommendationer hur man ska arbeta vid kommande outsourcingar.  

 

1.4 Avgränsningar 

Detta arbete rör endast arbetet med FMs outsourcingarbete som skedde under 2008/2009. 

Det förekommer outsourcing projekt inom andra delar av AstraZeneca men dessa är inte 

medräknade i detta arbete. FM har tidigare outsourcat lokalvården men inte heller denna 

outsourcing tas upp i detta arbete. Jag har avgränsat mig till att göra uppföljning med 

service managers inom AstraZeneca och se hur utfallet blivit och kommer inte att kontakta 

deras motsvarigheter hos leverantörerna för att se hur dessa upplever utfallet. 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer den valda metoden att presenteras och jag beskriver även hur jag 

gått tillväga vid informationsinsamling av både teoretisk och empirisk data.  

 

2.1 Fallstudie 

Jag har valt att göra en fallstudie för att samla in empiriska data, fallstudien ligger sedan 

som grund för analysen. Den grundläggande formen för en fallstudie rymmer ett detaljerat 

och ingående studium av ett enda fall och rör den komplexitet och specifika natur som det 

specifika fallet uppvisar. (Bryman, 2005 s71) 

 

Fallstudier är en användbar metod för de flesta vetenskapliga undersökningar och kan 

göras mer eller mindre ambitiösa och detaljrika (Ejvegård, 1993 s31). Termen ”fall” 

förknippas ofta med en fallstudie av en viss plats, en organisation eller liknande och fokus 

ligger på ett intensivt studium av miljön eller situationen i fråga (Bryman, 2005 s71). 

   

Fallstudier har flera fördelar, dels kan forskaren skjuta upp problemformuleringen till ett 

senare stadium i sitt arbete då man i inledningen av arbetet kanske inte har några klara 

frågor eller hypoteser. Syftet med fallstudien blir i detta stadium en fråga av att förstå 

något än att förklara något. Det är först en bit in i arbetet som frågorna konkretiseras och 

hypotesen kan formuleras. (Ejvegård, 1993 s32) 

 

Det finns en benägenhet att förknippa fallstudier med kvalitativ forskning även om detta 

inte stämmar helt. Ofta är det dock så att de som förespråkar en fallstudiedesign ofta väljer 

kvalitativa metoder som deltagande observation och ostrukturerade intervjuer då dessa 

uppfattas fungera bra då man vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall. 

Fallstudier inbegriper dock ofta en tillämpning av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. (Bryman, 2005 s71) 

 

2.1.1 Varför fallstudie? 

Då jag ska undersöka hur outsourcingen inom ett specifikt företag har gått tillväga är det 

naturligt att välja fallstudie som metod.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Kvalitativa metoder innebär en låg grad av formalisering och metoden har primärt ett 

förstående syfte. Metoden kännetecknas av en närhet till informationskällan (Holme, 1997 

s14). Det som utmärker kvalitativa intervjuer är att man ställer enkla och raka frågor och 

att man får tillbaka komplexa och innehållrika svar (Trost, 2005 s8). Den kvalitativa 

metoden ger även möjlighet till ändring av problemformuleringen vart eftersom arbetet 

fortskrider och kunskapen om ämnet ökar.  

 

Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade, den präglas av en större 

kontroll från forskarens sida. Uppläggningen och planeringen kännetecknas av selektivitet 

och avstånd till källan. Statistiska mätmetoder har en framtydande roll i analysen av 

kvantitativ information. (Holme, 1997 s14) 
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2.2.1 Val av induktiv eller deduktiv ansats 

Den induktiva processen innebär att man drar generaliserbara slutsatser utifrån genomförda 

observationer (Bryman, 2005 s25), medan den deduktiva ansatsen har en redan existerande 

teori och jämför data mot den. 

 Jag har valt att utföra en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats då det gav mig en bättre 

bild av hur Essentials FM har bedrivit sitt outsourcing arbete samt även möjligheten att 

ställa följdfrågor för att ytterligare tränga djupare in i ämnet. Detta hade inte gått att 

genomföra med en kvantitativ metod med svarsenkäter.  

 

2.3 Datainsamling 

När insamling av data sker, är det viktigt att veta vilken typ av data som samlas in. Detta 

för att veta hur man kritiskt ska granska den insamlade informationen. Det finns två olika 

typer: sekundär- och primärdata. 

 

2.3.1 Sekundärdata 

Sekundäranalys har fokus på data som en forskare troligen inte samlat in själv och som har 

ett syfte som den eller de personer som samlat in informationen inte varit helt medveten 

om. Anledningarna till att överväga att använda sekundäranalys som alternativ till egen 

insamling av data är flera. De mest relevanta anledningarna för denna uppsats är att man 

sparar man tid och pengar då man får tillgång till bra data för en bråkdel av de kostnaderna 

om man skulle göra studien helt på egen hand. Sekundärdata är av hög kvalitet, man får 

mer tid till analys av data samt en förnyad analys kan leda fram till nya tolkningar. 

(Bryman, 2005 s234) 

 

Då man ska genomföra litteraturstudier är det vanligt att man utgår från en 

litteratursökning. Med litteratur avses i forskningssammanhang i stort sett allt tryckt 

material: böcker, uppsatser, artiklar, rapporter m.m (Ejvegård 1993 s42).  

 

Den litteratur som jag använt mig av är sekundärdata och jag har tagit hjälp av bibliotekets 

databaser för att hitta relevant litteratur och där jag plockat ut det material som jag anser 

har varit mest tillförlitligt och som fyllt ett syfte till denna undersökning. De sökord som 

använts var: Outsourcing, Business Process Outsourcing, BPO, Partnerskap.  

Den litteratur som jag använt är till största del skriven på 1990-talet och 2000-talet och 

består av facklitteratur och vetenskapliga artiklar som belyst ämnet outsourcing. Jag har 

även använt internet som informationskälla. De medel som använts för insamling av 

sekundärdata för är: 1) databaser, 2) internet samt 3) Stadsbiblioteket i Södertälje. Jag har 

även använt tidigare publicerade uppsatser inom samma kunskapsområde för att identifiera 

relevant litteratur. 

 

2.3.2 Primärdata 

Till skillnad från sekundärdata har primärdata fokus på det egna materialet forskaren har 

samlat in, till detta kan räknas observationer, enkätundersökningar och intervjuer. Mina 

primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med personer som varit direkt 

delaktiga i Essentials FMs outsourcingarbete. Anledningen till att jag valt personlig 

intervju är för att jag ansåg att intervjuer skulle vara ett bra komplement till det material 

som Essentials FM tagit fram till sitt outsourcingarbete och att intervjuer skulle förstärka 

min förståelse av materialet samt fånga upp de delar som inte finns medtagna i materialet. 

De intervjuade är utvalda utifrån sin roll i projektarbetet samt i samråd med den person, 
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uppdragsgivaren, som gett mig i uppdrag att skriva uppsatsen. Uppdragsgivaren har en 

framträdande roll i Essentials Facilities Managements ledningsgrupp och var sponsor, dvs 

mentor för projektledningen i outsourcingprojektet. 

 

2.4 Uppdraget 

Uppdraget är att analysera den modell samt det arbete som skett under FMs 

outsourcingprojekt samt följa upp utfallet av densamma sex månader efter startdatumet. 

Utifrån detta ska arbetet resultera i förbättringsförslag samt rekommendationer inför 

kommande outsourcing arbete inom FM. 

 

2.5 Val av respondenter 

De personer som har intervjuats har valts ut med hjälp av uppdragsgivaren för uppsatsen 

och utifrån sina dåvarande roller inom outsourcingarbetet samt utifrån de nya roller de fått 

efter den nya organisationen. 

 

2.6 Kritisk granskning av vald metod 

Valet av fallstudie innebär en subjektiv metod att samla in empiri på. Valet av dels metod 

men även valet av organisation där jag genomfört min undersökning har stor påverkan på 

utfallet av studien och kan inte anses vara en generell studie som passar in på andra 

företags förhållningssätt till outsourcing och utfall av deras outsourcingarbete. Tiden har 

varit en begränsande faktor i denna studie och detta har resulterat i att jag har fått 

koncentrera mig på nyckelpersoner samt ett urval av projektledare för de olika 

strömmarna.  

 

Då denna undersökning har varit sanktionerad i Essentials FMs ledningsgrupp har det varit 

lätt att få tag på personer att intervjua och de har avsatt den tid som behövts för att 

genomföra intervjuerna. Då företaget själv planerar att använda denna studie i sitt fortsatta 

arbete med outsourcing frågan och vad de ska tänka på i kommande outsourcingar anser 

jag att uppsatsen fyller sitt syfte och att detta är rätt metod för denna undersökning. Då jag 

i viss mån även har haft en viss förkunskap i ämnet har det underlättat arbetet med denna 

uppsats. 

 

2.7 Genomförda intervjuer 

 De flesta intervjuer har skett personligen, för att på så sätt minska risken för missförstånd 

och gjort det möjligt att formulera om frågorna om de har upplevts som otydliga. Tyvärr 

har dock några av intervjuerna varit tvungna att genomföras per telefon då varken jag eller 

den intervjuade haft möjlighet att resa. De svar som jag fått in via intervjuerna har varit av 

den karaktär att de inte går att mäta eller lägga in i statistiska modeller, de är vad 

litteraturen skulle kalla dem mjuka till karaktären. Jag hade i förväg tagit fram ett manus 

där en del av frågorna var gemensamma för samtliga och sedan ett antal individuella frågor 

beroende på vilken roll de haft i projektet. Jag ställde även följdfrågor och kompletterande 

frågor där jag ansåg att det behövdes och några av frågorna omformulerades utifrån vad 

som inkommit vid tidigare intervjuer för att få en så heltäckande bild av arbetet som 

möjligt. 

 

Jag anser att de personer jag intervjuat skildrar hela outsourcing arbetet och täcker upp de 

olika aspekterna och de olika faserna i arbetets gång vilket medför att studien varit 

helomfattande.  Jag har genomfört totalt 13 intervjuer fördelande på de olika rollerna enligt 

nedan: 
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Roll Antal 

personer 

Sponsor 1 

Programledning 2 

Projektledare 1 

Verksamhetsansvarig 2 

Service Managers 3 

Metodsupport 1 

Stödprocesser (ex 

IS/IT, Inköp, 

Compliance) 

3 

 

Några av personerna har haft dubbla roller i projektet exempelvis som medlem i 

programledning och som projektledare, eller som projektledare och verksamhetsansvarig, 

då har jag mappat dem som den roll de utfört till största del inom projektet. 

 

2.8 Analys av data 

När det empiriska materialet var insamlat påbörjades processen att ställa det gentemot den 

data som inhämtats via litteraturen för att hitta likheter och olikheter mellan dessa. Viss 

data som samlades in under empiridelen bedömdes vara av sådan vikt att teorikapitlet 

kompletterades med relevanta teorier. Analysen genomfördes utifrån de frågeställningar 

som identifierats och det material som samlats in och sedan sorterades dessa in mot 

relevanta rubriker som återkommer under både teori och empiriavsnittet så att arbetet 

skulle bli lätt att följa. De rubriker som återkommer under de respektive kapitlen är: 

 

3. Teori 4. Empiri 5. Analys 

3.3 Etablera ett BPO  

      Analysteam 

3.4 Kommunikation 

3.5 BPO Processen 

4.3 Bemanning av projektet 

 

4.4 Kommunikation 

4.6 Outsourcingmodellen 

4.7 Tidplan 

4.8 Ny organisation 

5.3 Bemanning av projektet 

 

5.4 Kommunikation 

5.6 Outsourcingmodellen 

5.7 Tidplan 

5.8 Ny organisation 

 

 

Därefter låg analysen till grund för arbetet med kapitlet slutsats och diskussion och i detta 

kapitel drar jag slutsatser samt ger förslag på förbättringsområden för Essentials Facilities 

Management utifrån de data jag samlat in både empiriskt och teoretiskt. Slutligen ger jag 

förslag på vidare studier som inte rymdes inom ramen för detta arbete. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet att presenteras, vidare kommer en mer 

utförligt diskussion om problemet att föras för att sedan mynna ut i uppsatsens syfte. 

 

3.1 Vad är outsourcing 

Outsourcing innebär att ett företag överför en del av sina återkommande interna aktiviteter 

och beslutsrättigheter till en extern part utanför företaget. Eftersom det gäller en 

återkommande verksamhet och ett kontrakt reglerar vad som ska utföras går outsourcing 

långt utöver användandet av konsulter. (Greaver 1999 s3)  

 

Trots att ordet outsourcing är en ganska så ny företeelse och bara går tillbaka till 1980-

talet, så har outsourcing sin bakgrund i arbetet med underleverantörer, samriskföretagande 

och konceptet med strategiskt partnerskap som går tillbaka 100-tals år i tiden. Vad som 

skiljer outsourcing från ovanstående är att interna företagsprocesser flyttas utanför 

företaget vilket inte behöver vara fallet när man anlitar underleverantörer eller startar 

samriskföretag.(Greaver 1999 s10)  

 

När man pratar om outsourcing gäller det inte bara den överförda verksamheten i sig utan 

även produktionsfaktorer och beslutsrättigheterna för verksamheten brukar ingå. 

Produktionsfaktorerna är de resurser som möjliggör verksamheten och innebär människor, 

lokaler, utrustning, teknik och andra tillgångar. Beslutsrättigheter innebär ansvaret för att 

fatta beslut i vissa delar av verksamheten. (Greaver 1999 s3) 

 

De förändringar som skett under de senare åren gör outsourcing till ett viktigt 

omstruktureringsverktyg för företagen. Företag idag vill koncentrera sig på 

kärnverksamheten, nå större flexibilitet och kostnadsbesparingar och några av de viktigaste 

anledningarna till detta paradigmskifte är att stordrift och storföretagande inte längre är en 

konkurrensfördel. Greaver (1999 s12-13) anger bland annat följande anledningar som 

bakgrund till outsourcingens framgång: Små, lättrörliga konkurrenter kan förändra både 

industri och kostnadsstrukturer över en natt. Trycket från konkurrenterna är hårdare i en 

global ekonomi. Produktcykeln har reducerats dramatisk och betydande operativa och 

finansiella förbättringar är avgörande för framgång och långsiktig överlevnad.  

 

3.1.1 Motiv till outsourcing 

Det främsta skälet till att företag väljer outsourcing är att de lockas av den minskning av 

operationella kostnader som outsourcing kan ge upphov till, dock är det inte den enda 

fördelen med outsourcing för förutom kostnadsbesparingar kan outsourcing: 

1. Förbättra effektiviteten då outsourcing leverantörer kan utföra vissa funktioner 

bättre. 

2. Minska personalkostnaderna.  

3. Innebära att företag kan i stället investera i mer värdeskapande aktiviteter 

4. Hjälpa företag att starta upp projekt snabbare, då outsourcing leverantören har 

resurserna och kunskapen att hantera projektet omgående 

(Blokdijk 2008 s19). 

 

Studien ”How can Nordic organizations better leverage outsourcing opportunities” 

genomförd av Ernst & Young (2008) visar att företagens beslut om att outsourca någon del 

av verksamheten ofta grundar sig på argument som fokus på kärnverksamheten, 
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kostnadsbesparingar, flexibel leveranskapacitet och tillgång till ny kompetens och teknik. 

Det vanligaste är att företagen lägger ut funktioner som facility management, logistik och 

IT.  

 

Click (2005 sX) säger att Business Process Outsourcing (BPO) har blivit ett strategiskt 

affärsval för företagen. När företaget väljer att lägga ut en process på en outsourcing 

leverantör kan företaget dra nytta av de förbättringar som detta medför och som de sedan 

kan omvandla till konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Dessutom när leverantören 

och köparen utvecklar en relation kommer båda sidorna att vara motiverade att söka efter 

att ömsesidigt utnyttja den samlade tillgången som gynnar bägge partnerna på ett 

fördelaktigt vis.  

 

3.1.2 Steg till en lyckad outsourcing 

Genom att analysera möjligheten till outsourcing i verksamheten identifierar man 

kärnkompetenserna inom organisationen och fattar därefter beslut om det mest effektiva 

sättet att stötta hög leverans i dessa områden. Många organisationer har upptäckt att 

outsourcing till en extern leverantör är ett effektivt sätt att stödja kärnkompetens utanför 

kärnverksamheten. (Click, 2005 s50)  

 

Ernst & Youngs studie (2008) visar på 15 faktorer som spelar en avgörande roll för om 

företag ska lyckas med sina outsourcingprojekt. Av de viktigaste kan följande faktorer 

nämnas:  

• Kostnadsreduktion bör inte vara det enda motivet till outsourcing  

• Teckna långa kontrakt (+ 4 år) och sträva efter långsiktiga partnerskap  

• Se outsourcing som ett förändringsprojekt med starkt ledarskap och god kommunikation 

genom hela processen  

• Skapa ett konstruktivt och proaktivt samarbete med leverantören som baseras på tillit.  

 

Click (2005 s50) har identifierat 6 steg som företag kan använda för att analysera sina 

möjligheter. Varje steg i processen länkar outsourcingbeslutet till den övergripande 

organisationsstrategin inom företaget. 

1. Etablera ett BPO analys team 

2. Genomföra en nulägesanalys 

3. Identifiera kärn- och icke kärnverksamhet 

4. Identifiera BPO möjligheter 

5. Modellera BPO projektet 

6. Utveckla och presentera affärsnyttan 

Ett väl utfört outsourcingprojekt måste omfatta både sociala och tekniska resurser i 

organisationen. (Click, 2005 sIX) 

 

I alla outsourcing arrangemang är det viktigt att investera tid och pengar i den interna 

organisation som ska förvalta relationen med leverantörerna.  När det gäller flera 

leverantörer, är det värt att införa strukturer som möjliggör att outsourcingavtalen kan 

köras på ett konsekvent sätt och utan att uppfinna hjulet, oavsett vilken funktion som avses 

så är de grundläggande kraven i avtalen de samma.  Den bästa lösningen är ofta att införa 

outsourcing "centres of excellence" inom företaget, som kan hantera alla outsourcing 

affärer på ett konsekvent och disciplinerat sätt. (Cooper-Bagnall, Deane 200908) 

 



 

 

 
 
 

Myrberg,  FM sourcing – en fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials Facilities Management 

 

 12/50 

 

3.1.3 Risker med outsourcing 

Enligt Greaver (1998 s300) är kostnadsreduktion den vanligaste anledningen till att företag 

väljer att outsourca sin verksamhet, men i de flesta fallen når resultaten inte upp till 

förväntningarna. Mindre än en fjärdedel av de tillfrågade företagen i undersökningen han 

hänvisar till i sin bok säger att de nått målen till fullo och på grund av detta har mer än 

hälften hämtat hem tidigare outsourcade delar av sin verksamhet. I en artikel i Computer 

Sweden (2008) säger forskaren Jon Rognes att ett vanligt fel företag gör är att de 

underskattar kostnaden för hanteringen av relationen och alla transaktioner som uppstår när 

man inte kan lösa saker direkt över bordet. Ett annat vanligt misstag är att företag mäter 

och räknar på det som låter sig mätas och räknas och utifrån det man kommit fram till 

räknar man på affärsnyttan. Men företagen glömmer att det som är inbyggt i en process 

inte låter sig mätas, det vill säga den ständiga dialogen, hanteringen av små förändringar 

över tid etc.  

 

En annan förekommande risk är att relationen mellan företaget och partner blir så krånglig 

att hantera att företaget börjar utföra arbetet själv bara för att det går snabbare. Genom 

detta betalar man dubbelt och har inte vunnit något på affären. Jon Rognes (Computer 

Sweden 2008) konstaterar:  

 

”- Om det är en process där du, även om den är avgränsad, behöver diskutera oklarheter 

med folk varje dag är det ingen bra idé att lägga ut den.”  

 

Han säger vidare att en risk med outsourcing är att man förlorar kunskap som tidigare varit 

inbyggd i organisationen. Det som skrivs in i avtalet kan flyttas över till leverantören med 

allt annat som omgärdar en process försvinner och måste läras in på nytt.  

 

Jon Rognes (Computer Sweden 2008) säger att det klassiska scenariot, att ”outsourca ett 

problem”, nästan aldrig fungerar. Om man lägger ut något som inte fungerar bra och man 

inte har full kontroll över det blir det ofta både dyrt och svårt. Om man låter någon annan 

ta hand om problemen blir de inte mindre, utan de hamnar bara längre bort, och blir då 

svårare att lösa.   

 

Trots de risker som påvisats ovan visar forskning att när outsourcingen är välutformad och 

välskött minskar outsourcing driftskostnaderna, ökar konkurrenskraften samt ökar värdet 

för aktieägarna (European Management Journal, 1998).  

 

3.1.4 Trender inom outsourcing – Multisourcing 

En strategi inom outsourcing som väcker stort intresse för tillfället är att i stället för att 

välja en totalleverantör, välja flera leverantörer. I denna modell som kallas multisourcing 

väljer företaget en mindre portfölj av leverantörer utifrån deras kärnkompetens och sätter 

sedan upp en marknad där leverantörerna konkurrerar om olika delar av arbetet, 

förhoppningen är att konkurrensen kommer att pressa ned kostnaderna. (Cooper-Bagnall, 

Deane 200908) Enligt Computer Sweden (20070420) väljer man flera olika leverantörer 

för att få flexiblare och kortare avtal, men också för att utnyttja leverantörernas 

spetskompetens och minimera risker.  

 

I en undersökning från PA Consulting Group som Cooper-Bagnall hänvisar till planerar 

sjuttiofem procent av de tillfrågade i undersökningen att använda denna metod.  Att välja 

flera leverantörer kan vara ett bra sätt att sänka kostnaderna och förbättra servicen, men 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02632373
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något som många företag missar är att det behövs en initial investering från deras sida för 

att få detta att fungera. Problemet är inte begränsat till multisourcing, utan många företag 

saknar en tydlig bild av outsourcingkostnader i allmänhet. En återkommande fråga i 

outsourcing undersökningar är om de tillfrågade organisationerna förstår sina kostnader, 

varav 30 procent av de tillfrågade sa att de inte förstod dessa. Även om detta är en 

minskning med 10 procent jämfört med för några år sedan, är det fortfarande oroande. 

(Cooper-Bagnall, Deane 200908) 

 

3.2 Business Process Outsourcing (BPO) 

När ett företag väljer att outsourca hela affärsprocesser brukar man kalla det för Business 

Process Outsourcing (BPO). Det innebär att ett företag betalar ett annat för att sköta vissa 

delar av verksamheten, till exempel fakturering, lönehantering eller fastighetsförvaltning. 

BPO handlar inte om utkontraktering av datadrift, utan av affärsverksamhet, där i och för 

sig inslag av IT kan ingå (Computer Sweden, 2007).  BPO är baserat på den grundläggande 

teorin om att organisationer och företag bör fokusera på vad de gör bäst och outsourca 

resten av verksamheten (Duening, 2005 s28).  BPO är ett sociotekniskt fenomen, vilket 

innebär att en välutförd outsourcing måste omfatta både sociala och tekniska resurser i 

organisationen, och som ett sociotekniskt fenomen, kräver ett BPO projekt en uppsjö av 

färdigheter och därför rekommenderar Duening (2005 sVIII) att man arbetar utifrån en 

teambaserad modell.  Det är mer sannolikt att den nödvändiga kompetensen finns 

tillgänglig i en grupp som än i en enda individ. 

 

De största motiven till outsourcing är att företaget vill koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet, vill nå större flexibilitet eller nå kostnadsbesparingar. Det är tydligt att 

BPO ger betydligt mer än enbart kostnadsbesparingar för företag som använder det.  

 

3.3 Etablera ett BPO analysteam 

En viktig framgångsfaktor för ett lyckat outsourcing arbete är det team som arbetar med 

outsourcingen. För att teamet ska ha mandat och beslutsrätt bör teamet vara förankrat högt 

upp i organisationen gärna så att teamet sponsras av den högsta ledningen säger Den 

högsta ledningen ska också fungera som styrgrupp för BPO projektet.  Teamet bör bestå av 

personer från både verksamheten och olika stödfunktioner såsom IT, finans, HR och 

strategi.  Det är även bra att ta med personer som har visat en förmåga att anpassa och 

förändra sig själv och sin verksamhet vid tidigare organisationsförändringar. Dessa 

personer är viktiga som förändringsledare och kan spela en viktig roll för att minska det 

motstånd som oundvikligen kan komma att uppstå under arbetets gång. (Click, 2005 s51).  

 

Click (2005 s68) säger vidare att man inte får underskatta vikten av ett tvärfunktionellt 

BPO team som arbetar med outsourcingen. Ett effektivt och engagerat team kommer att 

spela en viktig roll i organisationsförändringen. Ett av kriterierna vid valet av 

projektdeltagare är att de måste vara valda utifrån deras engagemang för organisationens 

strategi, förmåga att hantera förändringar samt förmåga att kommunicera samt kan arbeta 

med personer från olika disciplinära bakgrunder (ibid). 

 

Eftersom outsourcing leverantörerna inte bara är experter inom sina områden utan även 

experter på att förhandla om kontrakt är det en bra idé att ta med utomstående rådgivare 

som hjälper till att skapa lika förutsättningar. Dessa rådgivare kan bestå av outsourcing 

konsulter som hjälper teamet att fungera effektivt på kortast möjliga tid. Organisationen 

kan även ta in andra specialister beroende på situationen. (Greaver, 1999 s25) 
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3.3.1 Agentteorin 

Vid resurssättande av projektteamet är det viktigt att förstå att projektmedlemmarna kanske 

inte alltid arbetar för företagets bästa, de kan ha en egen dold agenda och är kanske inte 

överens med ledningen om att outsourca verksamheten och gör därför allt för att motarbeta 

den i det tysta. Detta kallas för agentteorin och går ut på att när en huvudman delegerar 

beslutsfattandet till en annan person (agenten) uppstår ett problem med att fastställa 

ansvarsskyldigheten för de inblandade parterna (Jaffee, 2001 s98).  För ledningen blir det 

svårt att utvärdera hur väl agenten har utfört sitt arbete eftersom agenten har ett 

informationsövertag gentemot huvudmannen, det kan även vara så att agenten har andra 

mål/agendor än vad huvudmannen har tänkt sig (Jones, 2001 s39).  

 

För att lösa agentproblemet måste man sammanföra agenten och huvudmannens intressen 

så att båda får samma drivkraft att arbeta tillsammans för att maximera organisationens 

nytta. Genom lika styrmekanismer såsom olika typer av kompensation, exempelvis bonus 

eller locka med befordran och karriärmöjligheter för agenten kan man skapa ett ömsesidigt 

utbyte för att arbeta i enlighet med organisationens bästa.( Jones, 2001 s40) 

 

3.4 Kommunikation 

Kontinuerlig information och kommunikation till de anställda är viktigt under hela 

outsourcing processen. Greaver (1999 s41) skriver att hur organisationen tillkännager 

outsourcing initiativet till de anställda måste planeras noggrant och ske på ett genomtänkt 

sätt. Eftersom de anställda oundvikligen får kännedom om outsourcing initiativet så snart 

det är beslutat måste kommunikationen snabbt komma ut, annars kommer de anställda att 

tro det värsta och göra egna antaganden som inte är baserade på några fakta.  De anställda 

måste även hållas fortsatt informerade om de initiativ som pågår samt status under hela 

projektets gång. 

 

3.5 BPO Processen 

Outsourcing processen handlar om förändringshantering och att genomföra rätt saker vid 

rätt tidpunkt. Själva processen består av flera faser sammanlänkade i ett logiskt flöde. 

(Ernst & Young, 2008) 

 

Greaver (1999 s17) anger sju faser för att lyckas med outsourcingen; Planering, Utforska 

strategiska konsekvenser, Analysera kostnader/prestation, Välja leverantörer, Förhandla 

villkor, Överföra resurser samt Hantera relationen medan Duening (2005 s69) har kortat 

ned dessa faser till fem steg i BPO processen. Duening anger nedanstående fem faser: 

 
Bild 1: BPO Life Cycle från Duening (2005, s69) 

 

Ernst & Young presenterar en processmodell i sex steg i sin studie ”How can Nordic 

organizations better leverage outsourcing opportunities?”, där Ernst & Young har delat 

första steget i Duenings modell i två delar – ett strategiavsnitt och ett avsnitt för 

planering/design men där övriga delar i modellen är likadana. Jag kommer att utgå från 

Duenings modell i mitt fortsatta arbete.  

 



 

 

 
 
 

Myrberg,  FM sourcing – en fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials Facilities Management 

 

 15/50 

 

Enligt Ernst & Youngs studie (2008) så är de företag som lägger mest tid och kraft på de 

två initiala stegen strategi och planering & design de mest framgångsrika företaget när det 

gäller outsourcing initiativ. 

 

3.5.1 Analysera möjligheter 

Under strategifasen fokuseras arbetet på att ta fram syftet samt sätta upp realistiska mål för 

projektet och för den kommande serviceleveransen. Under strategifasen genomför man 

även en nulägesanalys, som är det steg att undersöka, kartlägga och kategorisera de 

befintliga interna affärsprocesserna. Målet med nulägesanalysen är att kartlägga nuvarande 

arbetsprocess och processflöden. Genom analysen kan man avslöja dolda flaskhalsar som 

finns inom organisationen och belysa arbetssätt som har befästs inom organisationen men 

som kanske inte är det mest fördelaktiga sättet att utföra arbetet på. (Click, 2005 s53)  

 

Enligt Ernst & Young (2008) är det även i denna fas som man identifierar projektets 

intressenter och tar fram en plan på hur man ska hantera dessa. I denna fas tar man även 

fram ett business case, det vill säga definiera affärsnyttan med outsourcingen till 

beslutsfattarna. Detta business case ska inkludera direkta rekommendationer om 

vilken/vilka verksamhetsprocesser inom organisationen som är passande att outsourca. Ett 

business case är en skriftlig handling som presenterar de metoder man använt och resultat 

man kommit fram till. Click (2005 s67) säger att metoddel bör innehålla dels den process 

som använts för att nå slutsatserna i business caset, namnen på de personer som 

konsulterats under analysfasen. De dokument som granskats och en översikt av de 

analytiska verktyg som använts. Även kopior av enkäter och andra forskningsinstrument 

som använts för att samla in data samt protokoll från gruppmöten kan vara bra att bifoga 

enligt Click (2005 s67). Ernst & Young (2008) säger i sin studie att realistiska mål och ett 

väldefinierat business case är kritiska faktorer i outsourcing processen eftersom dessa 

kommer att bestämma utkomsten av outsourcing projektet. 

 

3.5.2 Val av leverantör 

Duening (2005 s99) listar 8 moment som måste genomföras under leverantörsvalet för att 

få fram den rätta leverantören. 

 

 Utse ett team som går igenom tillgängliga leverantörer  

 Fastställ kvalifikation 

 Ta fram en lång lista på leverantörer 

 Distribuera Informationsförfrågan (RFI) 

 Distribuera Prisförfrågan (RFP) 

 Värdera inkomna svar 

 Ta fram en kort lista över leverantörer 

 Välj en leverantör 

 

3.5.2.1 Utse ett team som går igenom tillgängliga leverantörer 

Det ligger mycket mer arbete bakom att välja en outsourcing leverantör än att välja en 

vanlig leverantör. Skillnaden ligger i förhållandet mellan köpare – leverantör. Relationen 

mellan BPO köpare och säljare innebär en anpassad service, detaljerat avtal om servicenivå 

och ett strategiskt inriktat långtidskontrakt. Eftersom en stark BPO relation är av strategisk 

natur måste köparen och leverantören ha gemensamma mål och värderingar. Förhållandet 

mellan dessa två kommer att vara mer intimt än en vanlig köpare/leverantörs relation. 
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Outsourcing relationen kännetecknas även av regelbundna möten och utbyte av annan 

konfidentiell information. (Click, 2005 s96) 

 

3.5.2.2 Fastställ kvalifikation  

Det är nödvändigt för köparen att sätta upp ett antal minimikrav gentemot leverantören. 

Dessa krav kan inkludera standardkrav såsom leverantörens erfarenhet och prisbild, men 

även krav av strategiskt natur exempelvis säljarens organisationskultur, beslutsfattande stil 

och rykte.(Duening, 2005 s102) Enligt forskning som Duening (2005 s102-103) hänvisar 

till innefattar de kvalifikationer som det köpande företaget efterfråga bland annat: kvalitet 

på leverans, tidigare prestationer, garantier men även kundservice, processkunskap och 

graden av specialisering inom området. 

 

3.5.2.3 Ta fram en lista på leverantörer 

Under denna fas är målet att bygga upp en lista på kanske 15-20 potentiella leverantörer. 

Genom att företaget söker och utvärderar flera leverantörer kommer de att få en bättre 

förståelse för vad marknaden har att erbjuda och det är mer sannolikt att de kommer att 

hitta leverantörer som passar bäst för deras projekt.(Duening, 2005 s104) 

 

3.5.2.4 Distribuera Informationsförfrågan (Request for Information)  

En Request For Information (RFI) är ett frågeformulär av undersökningstyp som man 

skickar ut för att fastställa säljarens kompetens och grad av intresse för att lämna anbud. 

(Click, 2005 s102) Om säljaren anger i RFI:n att denne inte är intresserad av att lämna in 

ett anbud eller om det visar sig att säljaren inte uppföljer kraven kan företaget redan i detta 

skede avskriva säljaren från anbudsförfarandet och gå vidare med nästa steg till de 

leverantörer som verkligen är intresserade, på detta sätt sparar man mycket tid och pengar 

hos både säljare och köpare. 

 

3.5.2.5 Distribuera Prisförfrågan (Request for Prosal)  

Målet med en Request for Proposal (RFP) är att skapa ett dokument som i detalj 

specificerar de tjänster, verksamheter och resultatmål som omfattas i projektet (Click, 2005 

s103), men en RFP är även ett försäljningsdokument som ska väcka intresse hos de 

leverantörer som kan addera värde till organisationen (Duening, 2005 s107). En 

väldefinierad RFP har en klar struktur, täcker hela scoopet för outsourcingen ner till en väl 

detaljerad nivå och presenterar alla krav som ställs på leverantören inklusive KPI:er, 

servicenivåer och avtalsvillkor (Ernst & Young, 2008). En RFP bör ge en klar bild över 

den affärsprocess som den täcker och omfattningen av det arbete som krävs från 

leverantören. RFP bör innehålla avsnitt för administrativa, allmänna krav, krav prissättning 

och avtalsmässiga och juridiska. En RFP måste vara tydlig och svår att missförstå. Greaver 

(1999 s190) säger att om en RFP är alltför otydlig eller ger upphov till missförstånd är det 

en klar nackdel för organisationen, till exempel kan en oklar RFP leda till att leverantörer 

missförstår omfattningen och därför överestimerar kostnaderna vilka gör att leverantören 

exkluderas på felaktiga grunder.  

 

En oklar RFP kan även göra att leverantörerna tolkar avtalet på olika sätt vilket gör deras 

svar omöjliga att jämföra och man måste lägga ner avsevärt mycket tid och resurser på att 

reda ut frågetecknen och detta kan göra att hela arbetet försenas. I värsta fall kan det göra 

att vinnaren i upphandlingen har räknat på fel kostnader och den spirande relationen får sig 

en törn, det kan även göra så att en av parterna anser att man blivit orättvist behandlad. 

(Greaver, 1999 s191) 
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3.5.2.6 Värdera inkomna svar 

När RFP svaren inkommit från leverantören är det dags att värdera dem, utifrån de 

inkomna svaren bör man första avgöra om svaret svarar på organisationens unika behov. 

Ibland händer det att en leverantör återanvänder material från tidigare förslag vilket gör att 

svaret inte möter upp kraven i detta specifika fall, det visar även att säljaren inte är 

fokuserad på köparens behov. En bra säljare måste vara kundfokuserad och förslaget ska 

vara direkt skrivet för köparens projekt.(Greaver, 1999 s109) 

 

Därefter bör man intervjua leverantörerna där de får gå igenom sina svar samt svara på 

frågor om företaget såsom bakgrund, tidigare erfarenhet om området, tillgänglighet etc. 

efter intervjun går man vidare i nästa fas där man begär in anbud från de leverantörer som 

är intressanta. Anbudet klargör exakt vad leverantören har för avsikt att göra och hur man 

avser att fastställa avgifter och faktureringar.(Greaver, 1999 s110) 

 

3.5.2.7 Ta fram en kort lista över leverantörer samt välj en leverantör 

Utifrån de inkomna anbuden väljer företaget ut de leverantörer som är mest intressanta och 

de får komma till företaget och göra en muntlig presentation där dessa får presentera sina 

företag, sitt anbud och svara på kompletterande frågor. Under den muntliga presentationen 

bör företaget ägna särskild uppmärksamhet mot den logiska arkitektur som leverantören 

beskriver i presentationen. Många leverantörer visar sin tekniska kunskap men saknar 

djupare förståelse för arbetsflöden och processer vilket hämmar möjligheter till 

processförbättring och visar på att leverantören saknar mognad inom området. (Greaver, 

1999 s112) 

 

Efter leverantörspresentationen gås materialet igenom och analyseras och företaget 

kontaktar de utvalda finalisterna och informerar om att de är en av finalisterna, i detta steg 

har leverantören även möjlighet att ställa kompletterande frågor. Därefter kallas de 

kvarvarande leverantörerna till ytterligare en presentation där de fått möjlighet att finslipa 

sina presentationer och anbud. (Greaver, 1999 s112) 

 

3.5.3 Utveckla kontraktet 

Under denna fas bör fler än en leverantör övervägas även om det kräver stora 

ansträngningar för företaget att köra flera förhandlingar parallellt. Ernst & Youngs studie 

(2008) visar att företag som är mindre lyckosamma i sitt outsourcingarbete tidigt fokuserar 

på en leverantör medan lyckosamma företag väljer att gå ut brett och har fokus på flera 

leverantörer långt in i förhandlingen. En annan fördel med att gå ut brett i förhandlingen är 

att det alltid finns en annan leverantör redo att förhandla med om den första förhandlingen 

bryter samman.  

 

Förhandlingsfasen handlar inte bara om att sälja en verksamhet utan även, och kanske 

framför allt, om att i kontraktet skapa grunden för ett gott samarbete. Advokaterna Björn 

Gustavsson och Eva Fredrikson ger i en intervju i CIO Sweden (20091118) rådet att man 

ska kalla in juristen tidigt i processen, för att kunna förebygga och på så sätt undvika stora 

problem längre fram. Click (2005 s31) säger att BPO avtalet måste bygga på en grund av 

tillit mellan köpare och säljare.  

 

Enligt Greaver (1999 s237) kan outsourcingavtal generellt delas in i fyra sektioner, 

tjänstens omfattning, krav på servicenivå (SLA), prisnivåer och villkor. CIO Sweden 



 

 

 
 
 

Myrberg,  FM sourcing – en fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials Facilities Management 

 

 18/50 

 

(20091118) säger att ett kontrakt bör förutom att innehålla krav på servicenivå med tydliga 

mätbara parametrar, även innehålla konsekvenser om det inte fungerar så bra, men också 

flexibilitet så att det går att göra förändringar. Man ska även avtala om uppföljning och 

sätta upp regler för löpande utvärdering och benchmarking. Det är också viktigt att det 

finns ordentliga beskrivningar av vad som ska levereras, så att parterna säkerställer att de 

verkligen förhandlar om samma affär. 

 

Några andra saker man ska tänka på vid kontraktsskrivandet är att undvika standardavtal, 

då de ofta är skrivna utifrån leverantörens syn men även för att ingen affär är den andra lik 

och olika affärer kräver olika innehåll i kontraktet. Man bör även tänka på hur man ska 

hantera tvister som uppkommer, en klausul om skiljedomsförfarande eller annan lösning 

bör ingå i kontraktet samt även vilka konsekvenser ett brott mot servicekraven får. Man 

bör även skriva in i kontrakten vad som händer när avtalet avvecklas samt skriva in 

utträdes klausuler om kunden vill avsluta kontraktet i förväg. (CIO Sweden, 20091118) 

 

3.5.4 Transition 

Transitionsfasen är ett kritiskt skede under outsourcingen och outsourcingens framgång 

kan ofta tillskrivas hur övergången har genomförs. Transitionsfasen påbörjas genom 

tillkännagivandet av att ett kontrakt har signerats. I kontraktet har varje parts specifika roll 

identifierats samt vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och vem som ska 

utföra det. Hittills har leverantörens kundansvarige (account manager) haft en mycket 

begränsad tillgång till organisationen och då bara genom projektgruppen, det är i detta 

skede på väg att ändras. Tillsammans med företagets Service Relationship Manager (SRM) 

ska den kundansvarige bygga upp en relation som kan rida ut de stormar de står inför. 

Både SRM och kundansvarige bör ha tagit fram varsin Transitionsplan, som bör 

sammanfogas till en plan som bägge två ska jobba utifrån för att göra överlämningsarbetet 

så smidigt som möjligt. (Greaver, 1999 s254) 

 

Förutom att bygga relationer med leverantören finns det även ett antal interna aktiviteter 

som företaget måste fokusera på. Dels måste de upprätta en vision om det önskade 

framtida tillståndet i organisationen, säkra ledarskapet och förvaltningen av den nya 

organisationen samt kommunicera med den interna personalen om vad som händer i 

övergången. Slutligen måste de säkerställa en kontinuitet i verksamheten, säkerställa att 

verksamheten tar fram nya mål och hantera personalfrågan och övergången till den nya 

ledningen. (Click, 2005 s136)  

 

Greaver (1999 s28) säger att under transitionsfasen måste personalfrågan hanteras varsamt, 

dessa personer har varit värdefulla medarbetare och de förtjänar respekt och att man bör 

lägga två ord på minnet: överkommunikation och överkompensation. Hur de anställda 

behandlas under övergångsfasen kommer att få påverkan på både outsourcingen upplevs 

och på företaget i stort. Personalens reaktion kommer att påverka framtida outsourcing 

initiativ. 

 

3.5.5 Pågående arbete  

Efter att tjänsten överlämnats till leverantören tar en typ av förvaltning slut för företaget 

nämligen hanteringen av produktionsfaktorer och en annan förvaltning tar vid, nämligen 

hanteringen av leverantörsrelationen. För att bygga upp den nya relationen måste båda 

parter arbeta med att ta fram former för hur man följer upp och utvärderar resultat samt 

löser de problem som dyker upp. Även om former för regelbunden rapportering, möten och 
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revisioner finns reglerat i kontraktet bör samarbetet vara byggt på förtroende och 

engagemang. Outsourcing är ett partnerskap som kräver engagemang från båda parter för 

att nå framgång. (Greaver, 1999 s28)  

 

I Ernst & Youngs studie (2008) uppger många företag att just relationen mellan kund och 

säljare samt kemin mellan individer är kritiska framgångsfaktorer för ett lyckat outsourcing 

projekt och särskilt vikten av ömsesidigt förtroende mellan parterna betonas i studien. 

 

Blokdijk (2008 s153) säger att även om företaget har lämnat över sin förvaltning till 

leverantören måste företag fortsätta att utöva kontroll och makro hantering av 

leverantörens verksamhet. Då outsourcing partnern har det övergripande ansvaret för 

leveranskvalité, säkerhet och underhåll av produkt- och tjänstekvalitet, måste företaget som 

utsourcar se till att dessa upprätthålls, vilket minskar risken för både slöseri och allvarliga 

kvalitetsfrågor. Ernst & Young (2008) belyser också vikten av detta då de säger att det är 

viktigt att de levererade tjänsterna övervakas och jämförs mot andra företag för att 

garantera att tjänsten levereras i enighet med förväntningarna, det som avtalats och att 

priset ligger i linje med marknadspriset. Utmaningen för det köpande företaget är att 

säkerställa att leverantören är proaktiv och nyskapande så att tjänsteleveransen konstant 

förbättras. Det är även väldigt viktigt att man sätter upp mätetal och mäter och övervakar 

de KPI:er som reglerats i avtalet, annars blir det väldigt svårt att följa upp om tjänsterna 

levererats i linje med överenskommelsen.  
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4 Fallstudie – Outsourcing inom Essentials FM 

I detta kapitel kommer jag att presentera fallet, ge en bakgrundsbild till Essentials 

Facilities Management (kommer även att kallas Essentials FM respektive bara FM i 

arbetet), presentera den modell man arbetat utifrån samt ge en bild av hur 

projektmedlemmar ansett att arbetet fungerat. Avsnittet avslutas med en uppföljning av hur 

arbetet fungerar sex månader efter implementering.  

 

4.1 Bakgrund 

Essentials Facilities Management (FM) är den del inom AstraZeneca som levererar olika 

stödfunktioner till kärnverksamheten såsom lokalvård, fastighetsunderhåll, logistik, 

kopieringstjänster, restaurang och konferens, post & budtjänst, växel med flera. FM 

levererar tjänster till AstraZenecas siter i Lund, Mölndal och Södertälje, som ett led i att 

stödja AstraZenecas övergripande strategi som baseras på de fyra huvudprioriteringarna: 

stärka FoU-portföljen, tillväxt, förändra verksamheten samt förändra vårt beteende och 

vår företagskultur (AstraZeneca Årsredovisning 2008 s12) genomförde man under våren 

2008 ett pilotprojekt då man valde att outsourca lokalvården till en extern leverantör och 

utifrån utfallet av den outsourcingen samt den strategiska inriktning företaget har gjort de 

senaste åren har gjort att FM sett över sitt tjänsteutbud och hur detta ska levereras i 

framtiden. Inom FM har det sedan 2006 pågått ett flertal olika förändringsprogram, bland 

annat har man arbetat med processkartläggning och utbildat samtliga medarbetare inom 

processarbete men man har även tittat på andra typer av förändringsprogram, varav jag 

kommer att analysera förändringsprogrammet FM Sourcing. FM Sourcing ingår i den del 

inom FM som ska hjälpa till att stödja den övergripande huvudprioriteringen ”förändra 

verksamheten”. Målet med att förändra verksamheten är: Skapa en organisation med 

flexibilitet och ekonomisk styrka som gör att vi kan anpassa oss snabbt och effektivt i en 

utmanande och snabbt föränderlig omvärld. (AstraZeneca Årsredovisning 2008 s12) 

 

Våren 2008 genomfördes en analys av samtliga processer inom FM för att se vilka tjänster 

som skulle levereras internt eller levereras av en extern leverantör. Utifrån den analys som 

beslöt FMs ledningsgrupp om strategi och valde att gå vidare i processen för att se över 

FM´s konkurrenskraft inom följande områden: 

 

1. Restaurang och Konferens 

2. Drift och underhåll av kontor, planerat underhåll av komplexa ytor (labb)  

3. Mark 

4. Logistik 

5. Print & Copy 

6. Avfall 

7. Bilförvaltningen 

  

Målet med FM Sourcing var: 

 Professionellt genomförd sourcing 

 Sänkta FM kostnader 

 Genomförd översyn och definition av servicenivåer 

 Ökad flexibilitet 

 Nöjda kunder och brukare 

 God hantering av förändringsprocessen ur ett FM medarbetarperspektiv 
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 Transition ska ske utan att övrig verksamhet påverkas 

 

Vid ett eventuellt beslut om outsourcing var det fem perspektiv som skulle tas i beaktande: 

flexibilitet, om det är kritiskt för kärnverksamheten, genomförbarhet, tillgänglighet till 

leading practise och slutligen besparing/kostnadsreduktion. 

(Komstrategi_FMSourcing_Version2, 20080826) 

 

Samtliga respondenter ger en enig bild om att största anledningen till att undersöka 

möjligheten till outsourcing var att uppnå en ökad flexibilitet, genom att personalen är 

outsourcad är det lättare att avveckla hela eller delar av serviceområdet om detta skulle 

behövas i framtiden. Möjligheten till kostnadsbesparing var också en av anledningarna 

men inte det primära syftet, eller som en av respondenterna uttryckte sig:  

 

”… största anledningen var för att få större flexibilitet i servicen, man kan både växa och 

minska snabbt utan större problem för AZ. Kostnadsaspekten var inte den största orsaken 

även om man sa att ”blir det inte billigare så ska vi inte outsourca”.   

 

4.2 Programorganisation 

Navet inom FMs outsourcing arbete var programledning som svarade för den 

sammanhållande styrningen av projektet. Programledningen hade både en styrgrupp och en 

referensgrupp knuten till sig och därunder fanns ett delprojekt (ström) för varje process. I 

styrgruppen medverkade medlemmar ur FMs ledningsgrupp (FMLT) samt representanter 

från olika interna kundgrupper. I referensgruppen ingick representanter från olika 

stödfunktioner såsom facket, HR, Inköp, Legal, Finance, IS/IT och Compliance, 

representanter från dessa medverkade även i de olika projektgrupperna. Medlemmar ur 

FMLT agerade även som sponsorer för varsina projektgrupper.  

 

Projekten drevs av en projektledare och i projekten fanns både verksamhetsansvariga och 

stödfunktioner representerade. Programledningen hade även en sponsor från FM´s 

ledningsgrupp som stöd och bollplank. Utöver dessa grupper fanns även en särskild 

kontraktsgrupp. Totalt var ett 70-tal personer inblandade i outsourcingprojektet. 

 

 

 
Bild 2: Programstruktur AZ FM Sourcing – omarbetad bild utifrån original i 

Komstrategi_FMSourcing_version2 

 

I hela sourcingprojektet tog FM hjälp av Ernst & Young som ansvarade för 

projektledningen i samtliga delprojekt förutom Drift & Underhåll där en 
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verksamhetsperson ansvarade för projektledningen. Ernst & Young ansvarade även för 

metodstöd och satt även med i programledningen. Anledningen till att man valde att Ernst 

& Young skulle leda projekten var enligt sponsorn att få de bästa projektledarna och då 

valde man Ernst & Young som innehade projektledarkompetens. Ytterligare en anledning 

till att man valde denna lösning var för att frigöra tid från de verksamhetsansvarig så de 

både hann medverka i projektet och hann med det dagliga arbetet. Om de 

verksamhetsansvariga hade varit uppbokade med att leda projekten så hade de inte haft tid 

för något annat. Det kom även fram i intervjuerna att de inblandade tyckte att det var 

väldigt bra att ha med Ernst & Young i varje projekt, dels kunde de den underliggande 

processen så de kunde vägleda FM så att arbetet skedde på rätt sätt, men även för att 

resurserna gjorde på samma sätt eftersom de var skolade utifrån Ernst & Youngs arbetssätt.   

 

4.3 Bemanning av projektet 

Valet av projektmedlemmar är ytterst viktigt under inledningen av outsourcing initiativet. 

Dels att man får förändringsledare som kan motivera personalen under arbetet men även 

personer som kan se till företagets bästa och se bortom sina egna önskemål och 

förhoppningar. På frågan hur man rollbesatt projektet var det samstämmiga svaret från de 

intervjuade att verksamhetsrepresentanterna valdes ut av FMs ledningsgrupp utifrån 

nuvarande befattning och kompetens och stödfunktionernas representanter valdes ut från 

diskussioner med respektive ansvarig för dessa områden, dock angav en av mina 

respondenter att personerna i dennes delprojekt valts ut var att det var de personer med 

ledande fattning som var kvar inom dennes organisation. Magnus Kuchler på Ernst & 

Young berättade att det var väldigt lätt att få fram resurser till FMs outsourcingarbete och 

det gick mycket lättare än vad det gjort på andra företag som han varit inblandad i 

outsourcing aktiviteter på.  

 

Personerna som valdes ut till projektarbetet valdes utifrån vad de levererat tidigare och 

deras attityd. FMLT värdesatte attityd före kunskap då kunskap kan man alltid lära sig 

medan fel attityd inte går att ändra på. FMs högsta ledningen gick ut i början av projektet 

och var väldigt tydliga med att om man inte stödde beslutet eller kände sig bekväm med att 

medverka i sourcingprogrammet skulle man berätta om det i tid och då skulle man bli 

bortlyft från arbetet, dock var det ingen som utnyttjade denna möjlighet. Flera av de 

intervjuade säger att en framgångsfaktor för ett lyckat projekt är rätt medlemmar i 

projektgruppen, men att man i några fall kan fundera över om man bemannat projektet 

korrekt. Vissa projektdeltagare var inte mogna för outsourcing och att fatta de nödvändiga 

besluten. En av respondenterna säger att det hade varit bra om man hållit bättre koll på 

projektmedlemmarna och man skulle ha varit bättre på att välja/välja bort medlemmar i 

projektet om man vetat om deras förhållningssätt till olika sakfrågor.  

 

4.3.1 Agentteorin 

Eftersom man i detta skede inte valt vilken typ av lösning man skulle välja hade man inte 

gått ut med hur den kommande beställarorganisationen skulle se ut och vem/vilka som 

skulle bemanna den, det skapade oro bland en del av projektdeltagarna över att de höll på 

att ”såga av den gren de själva satt på”, som en av respondenterna uttryckte det. Magnus 

Kuchler säger att för att motverka oro och att få personernas lojalitet att vara inriktade på 

företaget och inte deras egna intressen måste man utse den framtida beställarorganisationen 

tidigt. Oro och osäkerhet och ett motstånd mot outsourcing gör att man motarbetar det 

fattande beslutet. Ledningen har också ett ansvar att markera och våga fatta beslut om att 
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allt ska outsourcas. För att få personerna att jobba för företagets bästa kan man ge olika 

former av belöningar, exempelvis bonus vid signering av kontrakt eller liknande.   

 

4.4 Kommunikation 

I inledningsskedet av outsourcingprojektet togs en övergripande kommunikationsplan fram 

denna kommunikationsplan låg sedan till grund för all kommunikation som skedde från 

projektet. Syftet med FM Sourcing kommunikationsstrategi var att stödja projektet med en 

professionell och väl fungerande kommunikation. Den skulle vara ett stöd och en vägvisare 

i alla planerade kommunikationsaktiviteter som skedde inom ramen för FM Sourcing. 

Kommunikationsplanen följde framdriften i programmet och framdriften och 

kommunikationen indelades i olika faser enligt FM´s sourcingkoncept. 

(Komstrategi_FMSourcing_version2). I kommunikationsplanen hade man även listat alla 

intressenter, vem som var ansvarig för kontakt med dessa samt i vilka skeenden kontakten 

skulle ske. Målet med kommunikationen var enligt Komstrategi_FMSourcing_version2: 

 

 Att intressenterna anser sig ha fått enkel och kontinuerlig information om varför, 

vad och hur FM Sourcing genomförs – VETA. 

 Att intressenterna har förståelse och förtroende för att FM Sourcing genomförs 

professionellt – KÄNNA/TYCKA 

 Stödja programmet och fortsätta leverera mot överenskomna mål och respektera 

beslut - GÖRA 

 

Kommunikationsplanen knöts till de övergripande aktiviteterna i arbetsmodellen för FM 

Sourcing, dvs ”Förstudie”, ”Design och val av leverantör” och slutligen ”Överlåtelse och 

implementering” och när varje övergripande aktivitet var avslutad gick man ut med en 

samlad  kommunikation till hela företaget. En av respondenterna säger att informationen 

som gick ut under projektets gång till övriga medarbetare inom AstraZeneca var bra men 

borde ha fortsatt även efter övergången och upprepats varje månad för att förankra 

budskapet och få övriga medarbetare inom företaget att respektera det fattade beslutet.  

 

4.5 Arbetssättet 

Arbetet var upplagt genom att man skapa mindre arbetsgrupper inom de olika 

projektgrupperna som arbetade med olika frågor, dessa rapporterades tillbaka till 

projektgruppen och arbetsgruppen fick tillbaka feedback eller nya uppgifter att titta 

närmare på. Alla projektgrupperna hade möte varje vecka och därutöver skedde arbete i de 

mindre arbetsgrupperna med faktainsamling och dylikt som sammanställdes och 

rapporterades tillbaka till projektgrupperna. Frågor som dök upp i projektgrupperna 

eskalerades till det operativa programmötet som träffades en heldag varje vecka och där 

representanter från samtliga delprojekt medverkade. Frågor som inte kunde lösas i detta 

forum eskalerades först till det strategiska programmötet och slutligen till styrgruppen om 

de inte gick att lösa. Därefter rapporterades beslutet ned enligt samma modell.   

 

Anledningen till att man valde dela upp mötena i ett strategiskt och ett operativt möte var 

att man ville avlasta den strategiska programledningen. Överlag fungerade modellen 

väldigt bra och projektmedlemmarna respekterade strukturen, men en av respondenterna 

berättar att ibland blev det tyvärr lite otydligt var besluten fattades och modellen frångicks 

genom att projekten gick direkt till styrgruppen med sina frågor. Anledningen till detta var 

att varje medlem i styrgruppen även var sponsor för ett varsitt delprojekt och ibland var det 
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oklart om det var en fråga som personen skulle hantera i sin roll som sponsor eller om det 

var en fråga som skulle hanteras i styrgruppen i dennes roll som styrgruppsmedlem.   

 

 
Bild 3: Egen modell över beslutsgången inom projektet 

 

Respondenterna tycker att arbetssättet fungerade väl och det var i regel snabba 

beslutsvägar. Alla intervjuade är väldigt nöjda med hur projektarbetet var upplagt och flera 

av dem som var inblandade i projektet säger att de gärna skulle delta igen i liknande 

projekt. Några röster från de intervjuade som deltagit i projektet: 

 

 ”Jag skulle gärna göra detta igen, det är så mycket man lärt sig av denna resa...” 

 

”… jag vill tillägga att det är en fantastisk utbildning att göra detta och få vara med i 

detta.” 

 

”Det var väldigt roligt och extremt lärorikt. … Har satt ett väldigt bra arbetssätt för 

framtida outsourcing. Det som är intressant är att leverantörerna lärde sig av oss så vi 

bidrog åt andra hållet också” 

 

4.6 Outsouringmodellen 

Den modell som FM arbetat efter i sitt sourcingprogram utgår från en modell som tagits 

fram av Ernst & Young.  Magnus Kuchler på Ernst & Young berättade att 

Outsourcingmodellen som använts under sourcingprojektet är byggt på erfarenhet från ett 

40-tal tidigare outsourcingprojekt som Ernst & Young varit inblandade i. Processmodellen 

modifieras utifrån omfattning och behov hos kravställaren. Process/Organisation/IT 

perspektiven är integrerade i processen och i FMs fall lade man till SHE och Compliance. 

Sourcingkonceptet är uppdelat i tre huvudaktiviteter: Förstudie, Design och val av 

leverantör och slutligen överlåtelse och implementering. Under dessa aktiviteter finns ett 

antal steg (fiskar) specificerade som ska leda fram till beslut om strategi, signering av 

kontrakt samt stängning av projektet. Varje steg innehåller ett antal dokument och mallar 

som ska fyllas i för att samla in så mycket information som möjligt samt syftar till att alla 

delprojekt jobbar utifrån samma modell och samlar in information på ett likvärdigt sätt och 

med likvärdig kvalité.  
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Bild 4: Sourcingkonceptet enligt AZ_Sourcingkoncept_svenska 20080522 

 

Alla respondenter berättar att man följde modellen och arbetssättet fullt ut utan att göra 

några avvikelser eller slarva i insamlandet av materialet. Några av respondenterna tyckte 

att det var väl mycket dokument och mallar att fylla i och i slutskedet visade det sig att 

några av de mallar som man lagt ner väldigt mycket tid på att fylla inte fyllde någon 

funktion och de kom inte med i förhandlingsunderlaget. En av de intervjuade säger att man 

borde ha tänkt över varför man använde vissa mallar och gett en tydligare instruktion till 

de som samlade in materialet så att de lagt rätt nivå vid inventeringar och liknande, ibland 

gick man ner på en alltför detaljerad nivå när det räckt att göra insamlingen mer generell. 

Det visade sig att det skiljde en del mellan de olika strömmarna om hur insamlingen gått 

till och det skiljde även mellan olika orter på hur man lagt in uppgifterna vilket gjorde 

sammanställningen av materialet väldigt svår och man var tvungen att gå tillbaka och ställa 

kompletterande frågor. Respondenterna har samsyn i att informationsinsamlingen 

fungerade bra i deras strömmar och de projekt de var inblandade i men att kvalitén på det 

insamlade materialet från en del av de andra strömmarna inte alltid höll kvalitén. En annan 

av respondenterna tycker det skulle ha varit bra om det funnits en kvalitetsansvarig inom 

programledningen som hade ställt krav på att alla strömmar samlat in material av samma 

kvalité, nu skiljde kvalitén på det insamlade materialet i de olika strömmarna sig åt och det 

visar sig nu när man ska driva arbetet mot leverantörerna i beställarorganisationerna.  

 

4.6.1 Förstudie 

I förstudien ingår stegen: 

1. Scope 

2. Nulägesanalys 

3. Analys: krav, leverantörsmarknad, benchmarking 

4. Sourcing-strategier och scenarios 
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Dessa steg leder sedan fram till den strategi man ska arbeta utifrån i det fortsatta arbetet. 

Under förstudien ska man fokusera på att sätta upp realistiska mål för projektet och för den 

kommande serviceleveransen. Förstudien för FM Sourcing pågick under 2 månader och 

under arbetets gång analyserade man ett 20-tal olika processer inom Essentials FM och 

slutligen beslutade man att man skulle gå vidare med att undersöka möjligheten att 

outsourca nedanstående processer. 

 

 Food & Conference 

Food & Conference omfattar processerna Företagsrestaurang, Catering och 

Representation, Butiker, Caféer och övrig Mat & Dryck, Vending samt 

Konferensservice.  

 

 Drift & Underhåll av fastigheter 

Serviceområdet Drift & Underhåll av fastigheter omfattar byggnader och tekniska 

installationer inom enkla ytor (såsom exempelvis kontorsbyggnader). Ansvaret 

omfattar tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll vid 

särskild förfrågan.  

 

 Mark 

Serviceområdet Mark inkluderar tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll samt 

planerat underhåll vid särskild förfrågan.  

 

 Distribution & lager 

Serviceområdet Distribution & lager omfattar Bud, transporter och gods, Post, 

Lager och förråd samt Kontorsmaterial.   

 

  Interiör 

Serviceområdet Interiör hanterar interiör på arbetsplatser och i offentlig miljö på 

AstraZeneca.  

 

 Dispatch Point 

Serviceområdet Dispatch Point omfattar hantering av utgående frakter från 

AstraZenecas anläggningar. Typen av gods som skickas inkluderar bl a läkemedel, 

temperaturkänsligt material, farligt gods, biologiskt material, dokument, returer och 

marknadsföringsmaterial.  

 

 Print & Kopiering 

Serviceområdet Print & Kopiering förser AstraZeneca i Sverige med print- och 

kopieringstjänster, tryckmaterial, foto och videoproduktioner. Print & Kopiering 

hanterar utskrift och scanning, grafiskt arbete, layout, kopiering, utskrifter och 

inscanning av dokument; för- och efterarbete, beställning av material mm.  

 

 Avfall 

Serviceområdet Avfall omfattar idag huvudsakligen upphämtning, transport och 

bearbetning av avfall. Serviceområdet inkluderar även tillsyn, skötsel och 

utplacering av utrustning och behållare som används för avfallshantering.  
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 Bilförvaltning 

Serviceområdet Bilförvaltning hanterar huvuddelen av administration och 

förvaltning av AstraZenecas cirka 900 företagsbilar i Sverige. 

 

I nulägesanalysen analyserades hur ovanstående processer levererades internt inklusive 

Key Performance Indicators (KPI:er), servicenivåer, och antalet nuvarande anställda, hel- 

och deltidstjänster omräknade till  heltidsanställda (FTE:er). Man tittade även på 

frekvenser, omfattning och krav. Utifrån dessa genomfördes en gapanalys och 

förbättringsområden identifierades. Benchmarking genomfördes med syfte att utröna hur 

väl processen stod sig i jämförelse med motsvarande processer i andra företag och internt 

mellan orterna. Gapanalysen gav information om hur stora skillnader det finns mellan den 

interna processen och processer upphandlade på den externa marknaden samt bästa praxis 

och ett genomsnitt på marknaden. Utifrån detta kombinerat med bilden av nuläget 

identifierades förbättringsområden för tjänsterna. I analysen ingick även en kundanalys, 

med vad kunderna tyckte om tjänsten samt vad de hade för krav och behov, samt en analys 

av leverantörsmarknaden. (AZ_Sourcingkoncept_svenska 20080522) I detta skede i 

projektet kartlades alla processer inom de olika strömmarna vilket i slutändan hamnar i 

serviceområdesbilagan som ingår i överlåtelseavtalet. De intervjuade berättar att kvalitén 

på processkartläggningarna skiljer sig åt, exempelvis gjordes en grundlig 

processkartläggning för restaurangbiten, medan för konferensdelen är den mindre grundlig. 

Slutligen finns det även processer som inte har kartlagts alls och det gör att man hamnar i 

avtalsdiskussioner med leverantörerna efter att kontraktet är påskrivet.  

 

I detta steg identifierade man även sina intressenter och skapade en plan för hur man 

hanterar dessa. I dokumentet Kommunikationsstrategi för FM Sourcing listades alla 

intressenter från olika delar av verksamheten samt vem som var ansvarig att kommunicera 

med respektive intressent. Några av de intressenter som identifierades kan nämnas fackliga 

organisationer, ledningsgruppen inom Global Engineering som är den funktion som FM 

lyder under, kommunikationsavdelningen Sweden Corporate Affairs som hanterar externa 

presskontakter, leverantörer, HR, brukare inom AstraZeneca samt medarbetare inom 

Essentials Facilities Management. 

 

4.6.2 Design och val av leverantör 

I Design och val av leverantör ingår nedanstående steg.  

5. Detaljering av sourcing-scope 

6. Avtalsstruktur 

7. Funktionsbeskrivningar 

8. Informationsförfrågan (RFI) och kortlista 

9. Prismodell 

10. Org. Styrmodell och uppföljningsstruktur 

11. Baseline cost 

12. Bilagor till avtalet 

13. Prisförfrågan (RFP) 

14. Stöd under anbudstiden 

15. Utvärdering av leverantörer 

16. Business case 

17. Förhandling 

            Vilket leder till signing 
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Design och val av leverantör var det mest omfattande området inom FM Sourcing. Utifrån 

de mallar och de underlag som samlats in dels under förstudien men även under alla steg i 

denna aktivitet tog man fram funktionsbeskrivningar, underlag för RFI, prismodeller, 

baseline kostnader och slutligen tog man fram RFP. Det var ett digert insamlingsarbete 

som projektledare för varje ström var ansvarig för, de delegerade ut uppgiften till de 

verksamhetsrepresentanter som fanns inom strömmen som i sin tur gick tillbaka till sin 

verksamhet för att samla in uppgifterna. Även stödfunktionerna var inblandade i 

informationsinsamlingen och bland annat Finance var inblandade för att ta fram baseline 

kostnaderna och HR funktionen var inblandad för att ta fram personaluppgifter etc.  

 

Det som var svårast under hela projektet enligt de intervjuade vad att förutom att sätta sig 

in i själva projektarbetet i ett så stort och komplext projekt så var svårigheten att få på plats 

tydliga verksamhetsbeskrivningar så att leverantörerna förstår verksamheten, vår 

organisation, kunderna och uppdraget samt hur man tydliggör detta i RFP:n.  

 

Under detta skede av projektet tog man även fram gränsdragningslistan som anger vad som 

AstraZeneca och vad leverantören ansvarar för. Gränsdragningslistan är ett väldigt viktigt 

dokument för om man inte är klar över var gränserna går utan bara förutsätter något kan 

det i slutändan leda till en separat förhandling som kan bli svår att reda upp och som kan 

kosta mycket pengar att lösa. Under leverantörsförhandlingarna hade man en speciell 

förhandlingsledare, X som agerade förhandlingsledare berättar att en förhandlingsledare 

ansvarar för hela förhandlingssteget, allt från att kalla personal och sätta upp agendor för 

mötet, men även att sätta samman den dokumentation som behövs för att bedriva 

förhandling. Förhandlingsledaren ansvarar för att alla delar är genomgångna, förhandlade 

samt att det finns texter som reglerar alla delar i avtalet, den personen leder även 

förhandlingen och ansvarar för att gruppen når konsensus. Under förhandlingsskedet 

skapade man mindre grupper, underprojekt, inom olika specialområden exempelvis HR, 

IS/IT med flera och dessa underprojekt levererade sedan in sitt material till 

förhandlingsledaren som bifogade in detta i avtalet. 
 

Bilden på kommande sida beskriver RFP strukturen. Avtalet bestod av två delar: 

Tjänsteavtalet och Överlåtelseavtalet. Tjänsteavtalet reglerade det som hade med utförande 

av tjänsterna att göra efter ett övertagande. Överlåtelseavtalet reglerade det som hade med 

överföring av personal, tillgångar och befintliga avtal med underleverantörer. 

Informationen i de offertmallar som leverantören lämnar som svar RFP:en införlivades i 

respektive avtal. (AZ RFP) 
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Bild 5: Modell över RFP-strukturen , RFP  20080912 

 

I slutändan valde FM en modell liknande Multisourcing, det vill säga istället för att göra en 

jättestor affär delar man upp det på flera olika leverantörer. Enligt en intervju i CIO 

Sweden (20091118) säger juristen Björn Gustavsson att kan det vara bra att välja 

multisourcing, eftersom varje projekt blir mer lätthanterligt juridiskt och bolaget kan få 

exakt rätt leverantör till varje område. Det ställer dock högre krav på bolaget som 

beställare. Anledningen till att det blev en multisourcinglösning säger sponsorn att man 

gjorde ett strategiskt val från början att gå ut brett och titta på enstaka leverantörer för att 

inte begränsa sig, samt att man inte såg någon enskild leverantör som skulle kunna ta hela 

scoopet. Detta bekräftades under RFP arbetet där leverantörerna kunde välja mellan att 

bjuda på ”allt”, ”ortsvis” eller ”enskilda delar” och ingen av leverantörerna valde att bjuda 

på hela scoopet.  

 

Magnus Kuchler berättar att i de stora svenska outsourcing projekt han tidigare varit 

inblandad i (ca 35st) har man vanligtvis direkt efter förstudien beslutat vilken strategi man 

ska välja, exempelvis full outsourcing och därefter gått ut med riktade sourcingunderlag till 

leverantörsmarknaden. FM valde att inte fatta något beslut om vilken strategi man skulle 

välja utan höll den öppen längre in i processen vilket skapade komplexare 

upphandlingsunderlag och även var nytt för leverantörerna. Magnus Kuchler berättade att 

samtidigt som FM genomförde sin outsourcing var det ytterligare 3-4 stora svenska företag 

som genomförde outsourcing projekt inom samma område och samtliga hade samma 

strategi som FM, det vill säga välja leverantör väldigt sent. Magnus konstaterar:  

 

”… samtliga företag valde olika lösningar och slutsatsen måste vara att det inte finns 

någon generiskt bästa modell som passar alla. Man måste göra hemläxan och benchmarka 

kostnader, kundnöjdhet etc. och utifrån det välja den lösning som passar sitt eget företag 

bäst.”  

 

En konsekvens av att det är flera företag som samtidigt outsourcar sina verksamheter och 

har kontakt med samma leverantörer är att leverantörerna haft väldigt mycket att göra 

samtidigt som de kan ha haft svårt att få ihop teamen för de olika projekten. Magnus 

Kuchler säger att detta gör att det var kanske inte alltid det bästa teamet som förhandlade 
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mot FM utan den leverantören tyckte kanske att någon annan köpare var intressantare och 

satte sitt bästa förhandlingsteam mot det företaget istället. 
 

Ju längre avtal som kan skrivas med leverantörerna desto bättre ekonomiska villkor erhålls. 

FM har valt en modell att utifrån så ekonomiskt fördelaktiga villkor som möjligt byggt in 

kostnadsdrivare som baseras på faktiskt volym vilket gör att priskomponenten är rörlig, 

baserat på detta vågade man skriva avtalen på tre år, annars hade man valt att skriva två års 

kontrakt.  

 

Ur inköps perspektiv var den kommersiella sidan hos leverantören den viktigaste, man 

tittade på prissättning och leveransen (value for money). Partnerskap värderades minst lika 

högt som pengarna. Inköpsansvarige berättar vidare att när man sitter i förhandlingen 

hamnar pengarna från de olika leverantörerna på ungefär samma nivå, därefter är det de 

mjuka värdena som styr. Från Compliancegruppens sida var det viktigt att titta rent allmänt 

på hur leverantörerna uppfyller lagar och vad de har för egna regler och policies. 

AstraZeneca ställer omfattande krav på ledningssystem och policies där de minsta 

företagen inte klarar av att leva upp till detta och blir då ”diskvalificerade”. Från IS/ITs 

perspektiv var det viktigast att titta på att leverantören kunde leverera den 

verksamhetsnytta som FM förväntade sig, oavsett om det var med eller utan IS system.  

Samtliga intervjuade stödfunktioner anser att de hade stor möjlighet att påverka utfallet av 

sourcingarbetet, dock var det inte någon av dem som behövde stiga in i slutet på 

förhandling och utnyttja denna möjlighet. 

 

Inköp berättar slutligen att det är väldigt viktigt kunna kliva ur ett avtal, i samtliga avtal 

finns det utträdesklausuler som kan användas om leverantören missköter sig, men man 

värderade aldrig möjligheten att från FMs hålla kunna kliva ur avtalet i förväg så den 

möjligheten finns inte. 

 

4.6.3 Överlåtelse och implementering 

I denna fas ingår steget: 

18. Transition och överlåtelse 

Vilket leder till stängning av projektet 

  

Alla medarbetare inom de outsourcade verksamheterna som inte erbjöds en plats i 

beställarorganisationen fick erbjudande om att gå över till den nya leverantören. 

Arbetsgången var enligt nedan:  

- Information om övergång och möte för medarbetare 

- Brev med erbjudande om övergång 

- Möjlighet för medarbetare att träffa leverantören 

- Medarbetares betänketid 

- Medarbetarens svar till AZ 

 

De medarbetare som valde att inte gå över till leverantören, hamnade i 

övertalighetsprocessen och FM undersökte om det fanns möjlighet att omplacera personen 

på andra avdelningar inom AstraZeneca utifrån dennes kunskaper, om detta inte var 

möjligt blev personen uppsagd på grund av arbetsbrist. Under övergångsfasen och 

implementeringen rådde det stor oro bland den outsourcade personalen som skulle gå över 

till den nya leverantören. En av de intervjuade önskar att man ställt krav på leverantören att 



 

 

 
 
 

Myrberg,  FM sourcing – en fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials Facilities Management 

 

 31/50 

 

de skulle haft en person från sin HR avdelning på plats under första veckan som kunde ha 

tagit hand om de frågor som personalen hade, vilket hade gjort övergången smidigare.  

 

Under implementeringen gick man från fullständigt stöd från Ernst & Young till inget stöd 

alls och tanken var att FMs personal nu skulle klara av leverantörskontakterna själva. En 

av respondenterna säger att detta gick väldigt fort och var en väldigt forcerad process i 

slutet av projektet. Något som de flesta av respondenterna tryckt på är kunskapen och 

förståelsen för vad som är reglerat i kontraktet, vilket gäller både leverantören och FM 

själva. De som varit med i kontraktsgruppen på bägge sidorna har större kunskap och 

förståelse för kontraktets innehåll än de service managers som inte var med under 

projektet.  

 

4.7 Tidplan 

Arbetet startade i februari 2008 då man beslutade om att genomföra en förstudie om 

möjligheten till outsourcing av delar av FMs verksamhet.  Därefter såg tidplanen ut enligt 

nedan: 

 

Fas 1 Förstudie klar och strategi vald 9 maj 

Fas 2 Design och val av leverantör  

 Främst statusrapportering:  

- Utskick av RFI 

- Utskick av RFP 

-  Ortsbesök  

- Val av leverantör med kontraktsskrivning 

 

 

17 juni  

Mitten av september 

Okt/Nov 

Första kvartalet 2009 

Fas 3  Överlåtelse och implementering 1 april samt 1 maj 2009 

 

Projektet arbetade utifrån en väldigt snäv och hårt hållen tidplan och det är ett av de 

förbättringsområden de flesta intervjuade har anmärkt på. En av respondenterna sa att 

programmet förmodligen hade mått bra av att inte ha en så snäv tidplan, hade man flyttat 

fram överlåtelsedatumet till den 1 september hade man hunnit planera mer för framtagning 

av nyckeltal och KPI:er på ett annat sätt och inte suttit med dessa diskussioner nu, ett 

halvår senare.  En annan av de intervjuade sa även att en av svårigheterna var att alla 

strömmarna skulle gå samtidigt vilket gjorde att vissa fick stanna upp och vänta i på de 

andra strömmarna, medan en annan ström var tvungen att forcera sitt arbete. 

 

4.8 Ny organisation inom Essentials FM 

I och med outsourcingen tog FM fram en ny organisation där man bibehöll 

organisationsstrukturen men skapade beställarorganisationer som hanterar de outsourcade 

verksamheterna samt skapade en ny avdelning ”Customer Services” som skulle ta hand om  

kundkontakten. Customer Services, senare omdöpt till Service Direkt har två funktioner, 

dels erbjuder de ”en väg in till FMs tjänsteutbud” men de tillhandahåller även 

administrativa tjänster internt till FMs medarbetare. Till Service Direkt vänder sig brukarna 

för bl.a. beställning, felanmälan och reklamationer av tjänster inom Essentials Facilities 

Managements tjänsteutbud. Nedan följer en bild av ärendeflödet. 
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Bild 6: Ärendeflöde Customer Services, Komstrategi_FMSourcing_version2 

 

Ärendet, som visas med pilar i bilden, består t.ex. av felanmälan, reklamation och/eller 

beställning av någon av tjänsterna inom FMs tjänsteutbud. Service Direkt (Customer 

Services) och AstraZenecas globala Portal (intranät) står för första kontakten för brukaren. 

Ett inkommet ärende registreras, därefter behandlas, hänvisas eller vidarebefordras till FM 

leveransenheter eller till leverantör för vidare handläggning. I de fall där leverantören 

tillhandahåller en egen ärendehantering nås den via Portalen och Service Direkt kan endera 

ledsaga brukaren till att lägga beställning eller lägger en beställning till brukaren.  

 

Den processbild som kommunicerats till brukarna är enligt nedan 

1.  Använd intranätet inom AstraZeneca för att beställa och felanmäla tjänster 

2. Gå in under fliken ”Policies & Tjänster” för att komma till tjänstekatalogen 

3. Om du inte hittar det du söker kontakta Service Direkt. 

 

 
Bild 7: Processbild, Komstrategi_FMSourcing_version2 

 

Service Direkt lanserades internt inom FM i oktober 2009, då som ett administrativt stöd 

men gav även FMs medarbetare möjlighet att ställa frågor om FMs tjänsteutbud. Tanken 

var att Service Direkt skulle lanseras till övriga medarbetare inom AstraZeneca under 

första kvartalet 2009 men på grund av att portalen genomgick stora förändringar samtidigt 

var man tvungen att väna med lanseringen och slutligen lanserades Service Direkt 

samtidigt som outsourcingen 1 maj samt att den nya Portalen togs i drift samtidigt. Magnus 

Kuchler gillar tanken med ”en väg in konceptet” men den får inte följas alltför slaviskt, 

man måste utgå från vad som är lättast för kunderna. 
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4.8.1 Beställarorganisation 

I och med outsourcingen skapades en beställarorganisation inom FM för de 

serviceområden som outsourcades. Beställarorganisationens uppdrag var att vara 

kravställare mot leverantören samt bevaka Essentials Facilities Managements kunders 

behov samt behov av förändringar. Arbetet med att ta fram den nya beställarorganisationen 

drevs parallellt med outsourcingprojektet och det var först när man valt strategin med 

multisourcing man kunde besätta rollerna i beställarorganisationerna. FM valde att besätta 

rollerna som Supplier Relationship Manager (SRM) och Service Manager (SM) med egen 

befintlig personal, en av respondenterna ställer den retoriska frågan: 

 

”Gjorde vi rätt som behöll de gamla operativa cheferna som SM? Det ska bli intressant att 

se”  

 

medan en annan av respondenterna ansåg:  

 

”Helt rätt rekrytering av nyckelpersoner till tjänsterna som Service Managers (SM). SM är 

en nyckelroll som kan allt som har varit, som kan historien och som har 

verksamhetskunskapen.”  

 

Beställarorganisationen består av tre separata funktioner som jobbar mot varsina delar av 

de outsourcade avdelningarna. 

 

Soft Services 1 Soft Services 2 Hard Services 

Restaurang & Konferens 

Bilförvaltning 

Avfall 

Logistik 

Mark 

Print & Kopiering 

Drift och underhåll av 

kontor, planerat underhåll 

av komplexa ytor (labb) 

 

Varje beställarorganisation har en Service Relationship Manager samt ett antal Service 

Managers som hanterar leverantörskontakterna. 

 

4.9 Slutord projektarbetet 

Styrkan med att ha valt multisourcing är att man fått specialister inom de olika områdena 

och man blir mer följsam mot processerna. Nackdelen är att eftersom det är flera 

leverantörer inblandade krävs det fler resurser i form av en större beställarorganisation och 

det blir även svårare att göra uppföljning och samla in återkoppling när det är fler än en 

leverantör inblandad.  

 

Majoriteten av de tillfrågade som var inblandade i projektarbetet har tagit upp frågan med 

bemanning av projektet, om det verkligen var rätt bemanning i strömmarna. Saker som 

borde ha kommit fram under projektarbetet har först i efterhand kommit fram och många 

saker måste lösas vart eftersom de dyker upp. En av respondenterna säger att en stående 

punkt i riskanalysen var att IS skulle fallera, men projektet hade koll på IS-frågorna och det 

var rena verksamhetsfrågor som missades. En del av dessa är kostnadsdrivare och om de 

varit med i projektet hade prisbilden blivit annorlunda. Samtidigt säger respondenterna att 

arbetet i deras egen ström varit väldigt bra och man varit väldigt noggrann med vad som är 

inkluderat/exkluderat, medan det finns andra områden där man inte varit lika noggrann och 

där man varit tvungen att rensa upp och förhandla om. 
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Ytterligare en synpunkt när det gäller själva projektarbetet är tiden projektmedlemmarna 

lägger ner i projektet respektive den tid de behöver lägga ner på det ordinarie arbetet. Ingen 

av projektdeltagarna var dedikerad till projektet på heltid utan förväntades sköta sina 

ordinarie arbetsuppgifter vid sidan av projektet. En av respondenterna säger så här i den 

här frågan:  

 

”...Vi har inte personal som är dedikerad till projektarbete, men samtidigt är personalen 

nyckelpersoner för att få kvalité i projektet. Endera blir det ena (projektet) eller det andra 

(ordinarie arbetet) eller båda lidande, ändå klarar man sig inte utan olika projekt. Det var 

en tuff period för personerna för hur de ska prioritera sin tid när projektet var så 

omfattande och så stort.” 

 

En av de synpunkter som kommit upp under den Lessons Learned session (20090319) som 

gjordes i projektet var att det hade varit bra att tidigt tydliggöra strategin och tänket med 

sourcingen - en eller flera leverantörer och vilka serviceområden kan tänkas gå till samma 

leverantör etc. Det hade ökat tydligheten kring vad man arbetade mot. På grund av den 

strikta sekretess som rådde så skedde inte heller några diskussioner mellan de olika 

projekten, det hade varit bra med mer gränssnittsmöten för att motverka att aktiviteter föll 

mellan stolarna.(Lessons Learned 20090313) 

 

Enligt Magnus Kuchler gjorde FM mellan 80-90% rätt under projektet medan många andra 

företag kanske hamnar på 20% rätt. 

 

 

4.10 Uppföljning 6 månader senare 

Under denna punkt kommer jag att presentera en uppföljning av outsourcingen och vad 

som skett under de första sex månaderna efter implementeringen  

 

4.10.1 Interna processer / intern organisation 

De jag intervjuat som numera arbetar inom beställarorganisationen berättar att det blivit 

mycket mer jobb än de trodde från början. Det är väldigt många småsaker som fallit mellan 

stolarna i och med att man har flera leverantörer och man måste styra upp både processer 

och samarbete mellan både verksamheten, leverantören och andra leverantörer. En av 

respondenterna säger att ett problem är att hälften av organisationen är kvar internt och 

hälften är outsourcad vilket gör att det blir slitningar. En del personer tar inte ansvar utan 

bara släpper saken utan att se till att någon annan tar vid, samtidigt säger en annan av 

respondenterna att det varit mindre problem än han trodde det skulle bli: 

 

”… företaget har ändå outsourcat åtta olika verksamhetsområden, man lade ner system, 

lanserade nya system och verksamheten fick en helt ny organisation samtidigt som det 

lanserades en helt ny portal”  

 

Det har ända gått betydligt smidigare och över förväntat än vad han räknat med. Han säger 

vidare att FM har mycket bra medarbetare som hjälper till med olika saker och det hade 

varit en betydligt tyngre period om inte det administrativa stödet funnits. 

 

De som blivit utsedda till Service Managers har inte fått någon direkt utbildning i sin nya 

roll även om de efterfrågat det, den utbildning som erbjudits än så länge är en två-dagars 

workshop i samband med lanseringen. De säger att samarbetet inom deras egna 
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beställarorganisationer fungerar väldigt bra och de har bra stöd av sin chef men någon 

sammanhållande kraft som fanns under projektet och som ger dem stöd i det dagliga 

arbetet finns inte trots att troligen de flesta inom de olika beställarorganisationerna sitter 

med samma typ av frågor.  

 

En annan synpunkt som kommit upp är att man skulle ha väntat längre med att outsourca 

konferensverksamheten eftersom dels var inte företagets interna processer helt på plats 

men även för att den delen var leverantörens akilleshäl. En av respondenterna är än idag 

inte helt övertygad om att man valde rätt beslut att outsourca den verksamheten, eller som 

denne sade: 

 

 ”Vet ej än idag om det är 100% säkert att man fattat rätt beslut att outsourca Meeting-

delen.” 

 

Flera av respondenterna säger att det märks att inte alla processer blev fullständigt 

kartlagda under projektet, detta kan även bero på att det inte fanns processer tidigare inom 

de områdena men att det blivit uppenbart i och med outsourcingen, eller som en av 

respondenterna säger: 

 

”Har man inte löst problemet innan man skickar ut processen kvarstår problemet vid 

outsourcing” 

 

4.10.2 Samarbete med leverantörer 

Något som de flesta respondenter har tryckt på har varit samarbetet med leverantörerna 

som fungerat väldigt väl. Något som har gjort arbetet lättare är att det är kända personer 

sedan tidigare vilket har varit väldigt värdefullt då de kan både organisationen och 

processerna, en outsourcad verksamhet med ny personal hade varit en katastrof.  Några av 

leverantörerna upplevs som väldigt flexibla och är inriktade på problemlösning medan 

några andra leverantörer har man lite svårare att få till ett bra samarbete med. Nyckeln till 

ett bra samarbete är ett fungerande partnerskap där man arbetar mot gemensamma mål, 

vision, strategiska mål och styrkort samt att bägge parter driver en gemensam agenda. 

 

Enligt den framtagna modellen genomför man avstämnings-, operativa, taktiska och 

strategiska möten med leverantören. Avstämningsmöten sker en gång i veckan, men några 

av Service Managerna har dagliga kontakter med sin leverantör via telefon och vid behov 

träffas de flera gånger i veckan. De operativa mötena sker en gång/månad och de taktiska 

mötena en gång per kvartal. På de operativa mötena går man igenom den inkomna 

ärendestatistiken från Service Direkt för att se vad som kan förebyggas och för att kunna 

styra framtida flöden. Man ser över inkomna felanmälningar och reklamationer och 

kontrollerar om det är någon enhet som inte fungerar eller om det behövs ändras 

information i Portalen.  

 

De intervjuade som varit med i outsourcingprojektet säger att det är lättast att hantera de 

områden där man själv varit med och arbetet i projektet då man läst avtalen, medan de 

områden man inte var med i har tagit längre tid att sätta sig in i, samtidigt säger en av 

respondenterna som inte var med i outsourcingarbetet säger att det hade underlättat att vara 

med för man hade fått en helt annan förståelse till avtalet och varför vissa bitar ser ut på ett 

visst sätt. En av respondenterna säger: 
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 ”… det svåraste är avsaknaden av kunskapen man hade fått från förarbetet. … om man 

varit med (i projektet) visste man hur resonemanget gått och det är först nu jag kommit in i 

arbetet.” 

 

4.10.3 Uppföljning gentemot leverantörerna 

Något som inte riktigt är på plats ännu är uppföljningen gentemot leverantörerna. En av 

respondenterna säger att KPI:erna står i avtalet, och man börjar få det inrapporterat nu 

medan flera av de andra säger att man inte kommit igång med uppföljningen ännu. En av 

anledningarna till detta är att när man satt i projektet var tiden för förberedelserna inför 

igångsättningen väldigt kort och man hade inte tid och kunde inte se vad som skulle mätas. 

I dag kan leverantören inte leverera de mätbara uppgifterna som behövs, eftersom 

leverantörens system inte varit komplett dock pågår uppdatering av systemet så att de ska 

kunna ta fram en efterfrågade statistiken. Just nu sker en ”upplevelsemässig” uppföljning 

av kvalitén där man på de månatliga strategiska mötena mellan leverantör och Service 

Manager går igenom vad som hänt. Respondenten säger vidare att leverantören är mycket 

ärlig, och om ett jobb inte har levererats i tid eller misslyckats får vi veta det. 

Förhoppningsvis ska man kunna starta korrekta mätningar under första kvartalet 2010. 

 

De variabler man gick efter vid beslut om outsourcingen var: flexibilitet, om det är kritiskt 

för kärnverksamheten, genomförbarhet, tillgänglighet till leading practise och slutligen 

besparing/kostnadsreduktion. En av respondenterna känner sig tveksam om kriteriet 

leading practise nåddes, denne säger  

 

” … leverantörssidan är inte tillräckligt mogen att ha leading practise. Vi kommer att 

driva förändring hos leverantörerna och inte tvärtom.”  

 

Något som kommit fram under intervjuerna är att leverantörerna inte varit vana att arbeta 

utifrån den här typen av modell och därför förstod de den inte. En av respondenterna säger 

att om FM väljer att outsourca fler delar av verksamheten bör man välja leverantörer som 

har mognaden och vana att arbeta utifrån denna modell. 

 

4.10.4 Förankring inom övriga företaget 

En av respondenterna berättar att det varit svårt att få förståelse från övriga medarbetare 

inom AstraZeneca och de förstod inte varför vi outsourcade verksamheten, det var inte 

tillräckligt mycket kommunikation gentemot kunderna. AstraZeneca är så stort, många 

medarbetare vill inte förstå att verksamheter förändras, att en dag var det FM och nästa dag 

var den samma verksamhet men en annan leverantör. Man ville fortsätta använda gamla 

kontaktvägar och blev arga när dessa inte fanns kvar. Man hade behövt informera 

kontinuerligt även efter själva implementeringsdatumen för att öka förståelsen hos kunden, 

man skulle ha inriktat sig på svara på frågor om hur detta påverkar kundens vardag. 

Respondenten önskade att man hade sett vilka frågor som skulle dyka upp så man kunde ha 

förberett svaren vilket gett ett mer professionellt intryck och skulle besparat FM 

organisationen mycket tid.  
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer jag att ställa FMs outsourcing arbete gentemot den litteratur jag 

läst samt jämföra den BPO-process jag presenterade under punkt 3.5 mot den 

processmodell FM använt i sitt arbete samt visa vilka steg som mappats mot vilka faser i 

modellen.  

 

5.1 Bakgrund till outsourcing 

Enligt den litteratur som jag tagit del av under detta arbete är den största anledningen till 

att företag väljer att outsourca verksamheter att de vill fokusera på kärnverksamheten, nå 

en ökad flexibilitet samt minska kostnaderna. Genom att outsourca hela eller delar av 

verksamheter minskas personalkostnaderna och företagen kan lägga sina resurser inom 

andra delar av företaget till exempel inom forskning och utveckling. FMs främsta motiv till 

outsourcingen var att nå en ökad flexibilitet och att kunna öka/minska i förhållande till 

förändrade krav från kärnverksamheten utan att vara låst av för stor personalbas eller andra 

resurser. Även om flera av respondenterna inte sa det öppet fick jag även en känsla av att 

kostnadsbesparingar var viktiga även om det inte var det primära skälet till outsourcingen.  

 

5.2 Programorganisation 

Både Click och Greaver pekar på vikten av rätt bemanning av programorganisationen och 

att teamet måste vara förankrat högt upp i organisationen för att ha rätt mandat. Det bör 

finnas en sponsor i projektet samt högsta lednigen bör verka som styrgrupp för projektet. 

Click anser även att projektet bör bestå av personer från både verksamhet och från olika 

stödfunktioner såsom IT, finans och HR för att få ett så tvärfunktionellt team med många 

olika kompetenser som kompletterar varandra. Detta var precis hur FM valde att organisera 

sin projektgrupp, dels med medlemmar från FMLT som styrgrupp men även att man tidigt 

tog in referenspersoner från olika stödfunktioner som HR, Inköp, Legal, Finance, IS/IT och 

Compliance som jobbade nära de olika projekten. Man lät även medlemmar från FMLT 

agera sponsorer för de olika projektgrupperna, samt man hade en övergripande sponsor för 

hela projektet. FM valde i ett tidigt länge att ta in extern expertis i form av konsulter från 

Ernst & Young som hjälp att driva outsourcingprojektet vilket är i linje med vad Greaver 

anser att man bör göra, dels för att de innehar kunskapen och erfarenhet inom området som 

kanske den egna personalen inte besitter men även för att snabbt få en effektiv 

projektorganisation på plats. Detta var väldigt viktigt i FMs fall då det var ett stort och 

komplext projekt med många olika delprojekt och totalt ett 70-tal inblandade personer.  

 

5.3 Bemanning av projektet 

Både litteraturen och de intervjuade respondenterna anger bemanningen av projektet som 

en av framgångsfaktorerna, utan rätt bemanning riskerar man att hamna i 

agentproblematiken och projektdeltagarna kanske inte ser till organisationens bästa utan 

verkar för sitt eget intresse istället. Click säger ovan att man bör bemanna projektet med 

förändringsledare, det vill säga personer som i tidigare förändringsprojekt visat på en 

förmåga att anpassa sig själv och den verksamhet de företräder. I FMs fall valde man ut 

personer utifrån deras nuvarande befattning, kompetens och attityd men trots detta har flera 

av respondenterna pekat på att vissa projektdeltagare inte hade rätt mognad att fatta de 

nödvändiga besluten och man anser att ledningen borde ha utövat större kontroll över 

projektdeltagarnas leverans i projektet.  
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5.4 Kommunikation 

Kommunikation och information är väldigt viktigt under hela projektet samt även efter 

övertagandet av servicen. Greaver säger att kommunikationen måste vara välplanerad och 

ske på ett genomtänkt sätt och att de anställda måste hållas informerade under hela 

projektets gång. Detta gäller inte bara de direkt berörda medarbetarna som påverkas av 

outsourcingen utan även medarbetare som nyttjar servicen på något sätt. Utan att förankra 

och förklara för dessa personer om varför man gör detta riskerar man att de motarbetar och 

blir negativt inställda till förändringen. FM tog i inledningsskedet av outsourcingprojektet 

fram en kommunikationsplan som kom att guida projektet under hela projekttiden om vem 

som skulle få vilken kommunikation vid vilken tidpunkt. Under själva projektet har den 

kommunikation som skett varit väldigt bra, dock har det saknats en övergripande 

kommunikationsstrategi för det sista steget i outsourcingprocessen, nämligen steget 

”pågående arbete”. 

 

5.5 Arbetssättet 

Vid alla outsourcing projekt är det viktigt att det finns en tydlig process för hur man ska 

arbeta och vem som har mandat att fatta beslut i viktiga frågor, än viktigare blir detta i ett 

så komplext projekt som FMs outsourcing projekt. FM hade en klar struktur över hur 

arbetet i projektet skulle fungera och vilka eskalerings- och rapporteringsvägar som skulle 

användas och tack vare den starka programledningen lyckades man hålla ihop arbetet i de 

olika projektgrupperna och fick dem att leverera i fas med varandra. En drivande och 

sammanhållande programledning är en nyckelfaktor för att hålla ihop ett projekt av denna 

dignitet. 

 

5.6 Outsouringmodellen 

Nedan har jag ställt FMs processmodell gentemot Duenings livscykelmodell som 

presenterats under punkt 3.5 samt mappat processtegen i FMs processmodell mot BPO-

processen för att analysera vad som skett i de olika processtegen i projektet. 

 
Bild 8: BPO processen gentemot FMs process, egen bild 
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5.6.1 Analysera möjligheter 

Enligt litteraturen fokuseras arbetet i denna fas på att ta fram business case och genomföra 

en nulägesanalys av verksamheten samt att ta fram en realistisk målformulering. Enligt 

Ernst & Young är just målformuleringen och business caset nyckeln till ett lyckat sourcing 

projekt då dessa utgör grunden för projektet. FM genomförde under denna fas den 

förstudie där man satte scopet och omfattning av projektet, genomförde nulägesanalysen 

samt undersökte leverantörsmarknaden, vilket sedan låg till grund för beslutet att outsourca 

delar av verksamheten. Efter förstudien hade FM gått från 20-talet undersökta processer till 

att fatta beslut om att gå vidare med sourcingarbetet i 9 av dessa, under resans gång föll en 

av dessa bort, Dispatch Point, och slutligen var det 8 processer man beslutade att 

outsourca.  

 

5.6.2 Val av leverantör 

Detta steg i processen är det mest arbetskrävande då material till RFI och RFP ska samlas 

in, sändas ut till presumtiva leverantörer och slutligen ska inkomna svar analyseras och 

värderas. Duening listar 8 moment som måste genomföras under leverantörsvalet för att få 

fram den rätta leverantören, medan i FMs fall hade man 12 steg som gällde 

leverantörsvalet. Den stora skillnaden är att man i FMs modell saknar steget att utse teamet 

som ska arbeta med leverantörsvalet utan det ingår i själva projektarbetet och att man i 

FMs fall är mer detaljerad om vilken information som ska tas fram i detta steg. 

 

Duenings modell innehåller stegen: FMs modell innehåller stegen: 

 Utse ett team som går igenom 

tillgängliga leverantörer  

 Fastställ kvalifikation 

 Ta fram en lång lista på leverantörer 

 Distribuera Informationsförfrågan 

(RFI) 

 Distribuera Prisförfrågan (RFP) 

 Värdera inkomna svar 

 Ta fram en kort lista över 

leverantörer 

 Välj en leverantör 

 Detaljering av sourcing-scope 

 Avtalsstruktur 

 Funktionsbeskrivningar 

 Informationsförfrågan (RFI) och 

kortlista 

 Prismodell 

 Org. Styrmodell och 

uppföljningsstruktur 

 Baseline cost 

 Bilagor till avtalet 

 Prisförfrågan (RFP) 

 Stöd under anbudstiden 

 Utvärdering av leverantörer 

 Business case 

 

 

 

5.6.3 Utveckla kontrakt 

När det gäller punkten utveckla kontraktet är den litteratur jag läst enig om att lägga den 

som ett separat steg i modellen medan man i FMs fall har valt att sätta den punkten under 

steget ”Val av leverantör” i stället. På innehållet i FMs modell ovan kan man dra slutsatsen 

av att kontrakten ligger så nära med innehållet och business caset att man vill hålla 

samman dessa steg och visa på närheten och inte bryta ut kontraktsförhandlingen till ett 

eget steg.  
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Greaver säger att avtalet generellt kan delas in i fyra sektioner, tjänstens omfattning, krav 

på servicenivå (SLA), prisnivåer och villkor, vilket förtydligas i CIO Sweden där de 

skriver att kravet på servicenivåerna ska ha tydliga mätbara parametrar. Det är även viktigt 

att det finns beskrivningar av vad som ska levereras, så att parterna säkerställer att de 

verkligen förhandlar om samma affär. Man bör även skriva in i kontrakten vad som händer 

när avtalet avvecklas samt skriva in exitmöjligheter om kunden vill avsluta kontraktet i 

förväg. I FMs fall bestod avtalet av två delar – Tjänsteavtalet och Överlåtelseavtalet. 

Tjänsteavtalet reglerade det som hade med utförande av tjänsterna att göra efter ett 

övertagande, medan överlåtelseavtalet reglerade det som hade med överföring av personal, 

tillgångar och befintliga avtal med underleverantörer att göra. Slutligen införlivades de 

offertmallar som leverantören lämnat som svar på RFP:n i respektive avtal. När det gäller 

möjligheten att kliva ur ett avtal i förväg så har FM valt att bortse från den möjligheten. 

 

5.6.4 Transition  

Under transitionsfasen börjar man etablera kontaktvägarna med leverantörernas 

kundansvarige och sätter upp riktlinjer och rutiner för det framtida arbetet samt stämmer av 

att alla delar är uppfyllda inför överlämnandet. Enligt Greaver är det viktigt att ta hand om 

personalen som direkt påverkas av outsourcingen och det var i detta skede i FMs 

outsourcing process som den övertaliga personalen fick besked och fick ta ställning till om 

de ville följa med över till den nya leverantören eller inte.   

 

5.6.5 Pågående arbete  

Både Greaver och Ernst & Young tar upp leverantörsrelationen som en viktig del i det 

pågående arbetet. Outsourcing är ett partnerskap som kräver engagemang från båda parter 

för att bli framgångsrikt och mycket av samarbetet är byggt på förtroende och 

engagemang. I detta steg arbetar man med uppföljning av leveransen och vidareutveckling 

av tjänsteinnehållet. Beställarorganisationen har även ansvar att jämföra de levererade 

tjänsterna mot andra företag för att garantera att tjänsten levereras enligt förväntningarna 

samt att priset ligger i linje med marknadspriset. En av fördelarna med den modell och de 

krav FM hade på leverantörerna är att många av de gamla medarbetarna följde med till den 

nya leverantören och därigenom har man redan från början en stark relation med 

leverantören och på så sätt lagt grunden för ett välfungerade samarbete och partnerskap. 

Kommunikation är viktigt under hela outsourcingprocessen och även efter 

implementeringen, FM har dock inte haft någon sammanhållande kommunikation 

gentemot kunder och brukare efter implementeringen gällande själva outsourcingen och 

varför man valt att outsourca och det är något som har efterfrågats under mina intervjuer. 

 

5.7 Tidplan 

Det samlade intrycket efter intervjuerna är att tidplanen var för snävt hållen med tanke på 

komplexiteten i projektet. Ytterligare en faktor som spelade in var att alla delprojektet 

skulle vara i fas med varandra vilket gjorde att vissa projekt fick vänta in övriga och de 

som hamnade på efterkälke inte riktigt hann genomföra all insamling och bearbetning som 

skulle ha behövts.  

 

5.8 Ny organisation 

All outsourcing ställer krav på en ny organisation som ska upprätthålla kontakten med 

leverantörerna. För att underlätta för kunderna skapades Service Direkt som skulle agera 

första kontakt gentemot kunderna mot de olika beställarorganisationerna och 

leverantörerna, genom att FM beslutade väldigt sent om vilken lösning man skulle välja 
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fick det konsekvensen att även beställarorganisationen kom in i ett sent läge och det har 

tagit tid, speciellt för de om inte var med i outsourcingen, att komma in i arbetet och förstå 

avtalet samt har gjort att samarbetet med Service Direkt och kontaktvägarna gentemot den 

organisationen inte varit uppbyggda från början. Eftersom beställarorganisationen 

egentligen består av flera organisationer är inte samarbetet mellan de olika 

organisationerna uttalat utan man arbetar främst i sitt eget led eller på sin egen ort. Någon 

sammanhållande beställarorganisation finns inte, vilket gör att de olika organisationerna 

skapar sina egna rutiner och riktlinjer.  

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

Myrberg,  FM sourcing – en fallstudie över outsourcingarbetet inom Essentials Facilities Management 

 

 42/50 

 

6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser samt jag kommit fram till under mitt arbete samt 

ett kortare diskussionsavsnitt. Avsnittet avslutas med förslag till framtida studier.  

 

6.1 Slutsats och diskussion 

Utifrån den positiva och samstämmiga bild som respondenterna har lämnat gällande 

projektarbetet, så finns det ingen anledning till att förändra själva arbetssättet i framtida 

sourcing initiativ. Tack vare det goda arbetet i projektet är det flera av respondenterna som 

uttryckt att de kan tänka sig medverka i kommande projekt vilket ger ett gott betyg till 

utförandet av projektet. Programledningen som var den drivande och sammanhållande 

kraften var en av framgångsfaktorerna till att arbetet fungerade så bra och att projektet trots 

sin komplexitet höll tidplanen väl, en rekommendation som kan vara på sin plats är dock 

att man inte sätter lika snäva deadlines i framtida arbete för att upprätthålla kvalitén i 

arbetet. 

 

De brister jag identifierat under detta arbete rör etableringen av projektteamet samt det som 

händer efter implementeringen. Något som flera respondenter varit eniga om är att inte alla 

projektdeltagare jobbade utifrån företagets bästa utan hade egna motiv och därför inte 

gjorde ett helhjärtat arbete gällande informationsinsamling, kartläggning och 

informationslämning. Vilket har lett till att många problem uppstått efter implementeringen 

och att det blivit otydliga processer. Om personerna varit uppriktiga hade kvalitén på 

materialet blivit mycket bättre och både företaget och leverantören hade fått bättre 

förutsättningar för det framtida samarbetet. Ett av problemen kan ha varit att FM valde väg 

väldigt sent och projektdeltagarna levde i ovisshet om sin egen framtid, samt att FM i valet 

av projektdeltagare gick väldigt mycket på nuvarande arbetsuppgifter och inte efter de som 

var mest lämpade att ha med i projektet även om det var en av ambitionerna. Om man har 

förändringsagenter i projektet har de lättare att ta fram relevant information samt 

ifrågasätta uppgiftslämnarens uppgifter och kan kontrollera dessa åt flera håll än personer 

som redan sitter på informationen men som inte ifrågasätts utan bara lämnar ifrån sig vissa 

delar.  

 

När det gäller arbetet efter transitionsfasen saknas det steget i FMs modell och från att ha 

haft ett helhjärtat stöd under hela projektet har den nya beställarorganisationen ingen 

sammanhållande kraft som hjälper dem i det framtida arbetet och relationerna med 

leverantörerna. Många i beställarorganisationen sitter med samma frågeställningar och 

samma behov, samt är helt nya i sina roller vilket gör att de skulle behöva ett stöd även 

efter implementeringen. Det sker informella avstämningar lokalt på respektive ort eller i 

den egna beställarorganisationen men något uttytt samarbete finns inte. De rutiner som 

togs fram i projektet rör främst mötesfrekvenser och avstämningar men man hur man 

hanterar avvikelser från avtal eller andra viktiga frågor saknas. Jag föreslår att man 

etablerar någon form av implementeringsstöd som har till uppgift att stödja 

beställarorganisationerna, sammankallar dessa till möten och sätter de ramar och rutiner 

som ska gälla i det fortsatta arbetet, detta stöd bör finnas på plats 6 månader efter 

implementeringdatumet och fasas ut successivt vart eftersom beställarorganisationen har 

byggt upp sin kunskap.  

 

Något som har kommit fram under mitt arbete är att det även saknas 

uppföljningsmöjligheter gentemot leverantörerna, man har inga KPI:er eller andra 
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nyckeltal och man vet inte vad/hur man ska mäta. Uppföljning sker till mestadels idag på 

känslomässig basis och baseras på det goda samarbetet man har med leverantören. Det är 

väldigt viktigt att snabbt få dessa nyckeltal och uppföljningsmöjligheter på plats så att man 

kan mäta utfallet av outsourcingen, annars kan inte FM veta om sourcingen varit lönsam 

eller ej. Till framtida sourcing projekt måste man redan i projektarbetet ta fram krav på 

uppföljning och mätetal samt sätta en baseline som man kan mäta utfallet emot. Man måste 

även bli bättre på att ställa krav på leverantörerna att leverera de underlag man behöver.  

 

Då projektteamet är en så viktig del av arbetet med outsourcing och en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för att få bästa möjliga lösning på plats anser jag att etablerandet av 

ett projektteam ska vara med som ett eget steg i BPO processen. Att FM även saknar en 

sammanhållande kraft som stöder och hjälper Service Managers (SM) och Service 

Relationship Managers (SRM) att hålla ihop arbetet gentemot de olika leverantörerna är en 

något som jag anser måste införas till kommande outsourcing initiativ. Jag har därför tagit 

fram ett förslag på ny sourcingmodell som FM ska kunna arbeta efter i kommande arbete. 

Till den befintliga modellen har jag lagt till två steg, dels nytt första steg gällande 

etablering av programorganisation och slutligen att steg gällande det fortsatta arbetet.  

 
Bild 9: Ny modell för FM Sourcing, egen bild 

 

I inledningen av empiri avsnittet tog jag upp målen med FM Sourcing:  

 Professionellt genomförd sourcing 

 Sänkta FM kostnader 

 Genomförd översyn och definition av servicenivåer 

 Ökad flexibilitet 

 Nöjda kunder och brukare 

 God hantering av förändringsprocessen ur ett FM medarbetarperspektiv 

 Transition ska ske utan att övrig verksamhet påverkas 
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Utifrån dessa punkter kan jag sammanfatta mitt arbete med att sourcingen blev 

professionellt genomförd, man gjorde en översyn och definition av servicenivåer samt 

man ökade flexibiliteten i den egna organisationen. Alla projekt har en inkörningsperiod 

vilket även FM sourcing har haft, det har varit oklara kontaktvägar, svårt att veta vem som 

ansvarar för vad och hur processer som har hamnat i kläm ska lösas vilket gör att 

transitionen har fått påverkan på övrig verksamhet, en påverkande faktor i detta har varit 

att det varit andra pågående projekt som haft påverkan på kundernas verksamhet och som 

inte FM sourcing kunnat påverka. I detta fall tänker jag främst på lanseringen av den nya 

portalen som tas upp i förbigående i arbetet. FMs medarbetare verkar vara nöjda med hur 

förändringsprocessen har gått då inget kommit fram i mina intervjuer som motsäger detta. 

Dock är det för tidigt att säga om outsourcingen har lett till minskade kostnader då det 

saknas uppföljningsmöjligheter i flera fall. Då kundperspektivet är exkluderat i denna 

uppsats kan jag inte bedöma om kunder och brukare är nöjda.   

 

6.2 Förslag till fortsatta studier  

Då det i dagsläget saknas tydliga mätetal och möjligheter till mätning av fakta och inte 

bara uppskattningar vore det intressant att göra en ny uppföljning av utfallet av 

outsourcingen när dessa finns på plats för att se om de verksamhetsvinster man hoppats på 

har realiserats.  Det vore även intressant att titta ur leverantörsperspektivet hur de har 

upplevt outsourcingen och övertagandet av personal, resurser samt hur de ställer sig i 

förhållande till modellen som använts. 
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Bilaga 1 Frågemanus 
 

Gemensamma frågor till Deltagare i Outsourcing projektet 

 

Bakgrundsfråga, år på AZ,  

Roll innan outsourcing 

Roll efter outsourcing 

 

Vad hade du för roll inom FMs Sourcingarbete 

 

Vad innebar den? 

 

När blev du involverad i arbetet  

 

Vad anser du var största anledning till att outsourca delar av FMs verksamhet. 

 

Största utmaningen 

 

Vilken ”ström/strömmar” var du delaktig i. 

 

Hur lade ni upp arbetet i er ström? 

 

Hur fungerade det? 

 

Är det något i själva arbetssättet som du skulle valt att göra annorlunda idag? 

 

Frågor som dök upp under arbetets gång, hur löstes dessa? 

 

Vad anser du är styrkan respektive svagheten med den lösning man valde inom FMs 

sourcingprogram? Vad var vinsten med detta, vad förlorade man på att göra detta?  

 

6 månader efter startdatumet. Vad har du för reflektioner, blev det som du tänkt dig? Vad 

blev bättre? Sämre?  

 

Är det något du skulle velat göra annorlunda om du haft möjlighet? 

 

Lärdomar från detta arbete som du tar med dig i framtida sourcingarbete? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kompletterande frågor till Verksamhetsansvarig / projektledare / programledning 

 

Hur valdes deltagarna i projektet respektive (alt din) ström ut?  

 

Hur gjorde man för att samla in information inom varje ström? 

 

Hur arbetade ni för att fånga upp processerna inom varje ström? 
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Har ni i efterhand upptäckt att något blivit missat eller fick ni med alla processer från din 

ström? 

 

Om ni missat något: hur har ni hanterat detta? 

 

Vad var urvalskriterierna i din ström? 

 

Hur viktades dessa? 

 

(utan att gå in på detaljer) kan du säga vad som gjorde att ni valde just leverantör X och 

inte någon annan leverantör i din ström. 

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Särskilda frågor till Stödfunktioner IS/Compliance/Inköp etc 

 

Vilken/vilka strömmar deltog du i? 

 

Ur ditt perspektiv vad var viktigast att titta på när det gällde eventuell leverantör? 

 

Hur stor påverkan anser du att dina åsikter hade i valet av leverantör? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Frågor till Service Managers 

 

Bakgrundsfråga, år på AZ,  

Roll innan outsourcing 

Roll efter outsourcing 

 

 

Vad anser du var största anledning till att outsourca delar av FMs verksamhet. 

 

Vad anser du är styrkan respektive svagheten med den lösning man valde inom FMs 

sourcingprogram. Vad var vinsten med detta, vad förlorade man på att göra detta?  
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6 månader efter startdatumet. Vad har du för reflektioner, blev det som du tänkt dig? Vad 

blev bättre? Sämre?  

 

Vad innebär din roll? 

 

Hur arbetar ni med uppföljning? 

 

Vad har varit lättast/svårast efter att verksamheten outsourcades? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Frågor Magnus Kuchler, Ernst & Young 

 

Bakgrund 

Berätta om arbetsmodellen 

Vad ser du för styrkor/svagheter att arbeta utifrån denna modell? 

Är det en generisk modell el modifieras den utifrån det specifika företagets behov? 

Hur många företag går ni in och stödjer på samma sätt som FM? 

Skillnader/likheter mellan andra företag och FMs outsourcingarbete 

En synpunkt som dykt upp är att leverantörerna inte förstår modellen, vilket skapar 

problem i det fortsatta arbetet – vad säger du om det? 

 

Hur involverad var du i FMs sourcingarbete? 

För/nackdelar med ett så här stort splittrat scope, dvs många olika områden som outsourcas 

samtidigt? 

 

Hur upplevde dina medarbetare arbetet i de olika strömmarna?  

Arbetade de på olika sätt fastän de arbetade utifrån samma modell? 

Hur skapar man den ”rätta” projektgruppen.  

 

Hur skapar man ett bra partnerskap, hur definierar du partnerskap? 

 

Hur viktigt tycker du att det är att både leverantör och FMs representanter är insatta i vad 

som står i kontraktet 

Hur specificerad ska man vara i ett kontrakt? 

 

Hur anser du att man ska jobba efter transitionsfasen för att uppnå bästa resultat? 

 

Har du något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 


