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Sammanfattning 

Dagens allt mer globaliserade värld kräver enkla medel som genererar ekonomisk lönsamhet. 

Den ökade globaliseringen med de nuvarande kommunikationsmöjligheterna främjar 

verksamheter till att förflytta produktionen till andra destinationer, för att uppnå 

konkurrensnivå och erhålla billigare driftkostnader. Offshore outsourcing innebär förflyttning 

av produktion till från intern provision till en extern enhet som är specialiserad inom styrande 

och utförande av denna aktivitet. Verksamheter som instiftar offshore outsourcing överlämnar 

icke- och kärnprocesser till externa parter, som utför samma arbete som den interna 

verksamheten men för en lägre kostnad. I litteraturen framkommer det att offshore 

outsourcing genererar minskade kostnader, ökad flexibilitet, ett ökat utnyttjande av teknologi 

samt tillgången till expertis. Offshoring innebär förflyttningar av affärsfunktioner över 

nationsgränserna vilket gör att de kan erhålla reduceringar av kostnader, strategiska resurser 

och behåller marknadsandelar gentemot konkurrenterna. De drivkrafter som finns till varför 

organisationer förflyttar sin produktion är på grund av det transanktionskostnadsekonomiska 

perspektivet som de flesta verksamheter innehar. Transanktionskostnadsperspektiv är ett 

synsätt som definierar alla aspekter vid införandet av offshore outsourcing och offshoring  

Syftet är att undersöka motiv till förflyttande av kärn-och icke kärnprocesser och undersöka 

de negativa effekter som medföljer en sådan organisationsförändring. Undersökningen ska 

besvara hur motiven och effekterna för offshore outsourcing skiljer sig från offshoring. I ett 

frågeformulär som har skapats utifrån litteratur gällande offshore outsourcing och offshoring, 

har två olika verksamheter intervjuats om deras erfarenheter om respektive koncept. Utifrån 

intervjuerna har det framkommit att det finns likheter och skillnader gentemot litteraturen. 

Verksamheterna har dock en gemensam faktor till införande av offshore outsourcing och 

offshoring vilket är kostnadsmotiv. Beslutet bakom om en organisation ska genomföra 

offshore outsourcing eller offshoring cirkulerar kring ett flertal aspekter som beror på 

organisationsstruktur och förhållanden. Denna studie ska hjälpa framtida företag och 

privatpersoner att få en djupare inblick kring de båda begreppen för att förhoppningsvis 

påverka deras val vid införande av rationella organisationsförändringar. Studien ska dessutom 

hjälpa nuvarande och framtida studenter som vill fördjupa sig och få en bredare bild kring 

ämnet. 
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Abstract 

Today's increasingly globalized world requires simple means to generate economic 

profitability. The increasing globalization of the current communication possibilities promotes 

the move of production and activities to other destinations, to achieve a higher level of 

competition and obtain cheaper operating costs. Offshore outsourcing involves moving 

production from the internal commission to an external unit specialized in directing and 

conducting this activity. Activities instituting offshore outsourcing submit core and non-core 

processes to external parties, who perform the same work as the internal organization but for a 

lower cost. In the literature, it appears that offshore outsourcing generates lower costs, 

increased flexibility, increased use of technology and access to expertise. Offshoring involves 

the movement of business functions across national borders, which means that they can 

achieve reductions in costs, strategic resources and retain market share against competitors.                                         

The driving forces to why organizations move their production is due to the Transaction Cost 

Perspective that most companies holds. The Transaction Cost Perspective is an approach that 

defines all aspects of the introduction of offshore outsourcing and offshoring. 

The aim is to investigate the reasons for the moving the core and non-core processes and 

analyzing the harmful effects that come with such an organizational change. The study will 

answer how the motives and effects of offshore outsourcing differ from the motives and 

effects of offshoring. In a questionnaire that has been created based on the theory of offshore 

outsourcing and offshoring two different businesses were interviewed about their experiences 

of each concept. Based on the interviews, it has emerged that there are similarities and 

differences from the literature. The operations, however, has a common factor in the adoption 

of offshore outsourcing and offshoring, which are cost advantages. The decision behind why 

an organization to implement offshore outsourcing or offshoring circulates around a number 

of aspects, depending on their organizational structure and relations. This study should help 

future businesses and individuals to get a deeper insight on the two concepts to hopefully 

influence their choices at the introduction of rational organizational changes.  
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1.0. Introduktion 

I detta kapitel så kommer läsaren först att introduceras till ämnena offshore outsourcing och 

offshoring, samt hur de ser ut som en trend och tillvägagångssätt, för att sedan introduceras 

till det valda syftet och den utsatta frågeställningen. Detta kapitel presenterar även syfte och 

den frågeställning som formats efter eget intresse kring offshore outsourcing och offshoring 

utifrån den teoretiska bakgrunden. Frågeställningen som bestämts är grundad med syftet i 

åtanke. Frågeställningen är ämnad att stötta det utsatta syftet och bekräfta de slutsatser som 

dragits. Introduktionskapitlet kommer att avslutas med avgränsningar och utsatta 

begränsningar för undersökningen samt vilka som studien riktar sig mot. 

 

Företag har begränsade resurser och därför kan inte alla organisationer ha råd med de 

tillverkningsteknologierna som behövs för att producera sina varor och tjänster internt (Cánez 

et al., 2000). McIvor (2008) skriver om hur trenden kring offshore outsourcing vuxit drastiskt 

genom den globala ekonomiska utvecklingen, vilket inkluderar att outsourca både inrikes och 

utomlands. McIvor fortsätter och skriver att offshore outsourcing har blivit ett kritiskt 

strategiskt beslut vilket möjliggör att företag kan utveckla och utnyttja de resurser som krävs 

för att konkurrera i dagens globala affärsmiljö. Bengtsson och Berggren (2008a) tar upp hur 

globaliseringen och expanderingen för lågkostnadsländers tillväxt har resulterat i den 

geografiska omlokaliseringen av tjänster till Östeuropa och Asien genom offshore outsourcing 

och offshoring.  

Offshore outsourcing ses som ett kraftigt tillvägagångssätt för att reducera kostnader och 

förbättra prestanda för en organisation då det kan leda till en djupare kunskap, större 

investeringar på programara och utbildningssystem, högre effektivitet och kan därmed leda 

till högre löner vilket gör att de kan attrahera högre utbildade anställda (McIvor, 2009) 

Den drivkraft som existerar för att uppnå en högre effektivitet och minskade kostnader har lett 

till att många organisationer rör sig mot att endast specialisera sig inom ett begränsat antal 

specialiteter, vilket har lett till att organisationer väljer att outsourca aktiviteter som tidigare 
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hanterats internt (McIvor, 2009). Offshore outsourcing handlar enligt Trott (2008) om att 

flytta över icke-kärnverksamhet från den interna provisionen till en tredjepart, dvs. externa 

enheter. Offshore outsourcing är för ett företag en kostnadsbesparande strategi vilken innebär 

att de överför ansvar och delar av företagets interna tjänster till en extern part men behåller 

trotts detta fortfarande äganderätten över den outsourcade delen (Overby, 2007).  

Offshore outsourcing är en växande trend inom många tjänst- och produktionsområden, så 

som inom IT där antalet företag som outsourcat sina IT-tjänster ökat drastiskt sedan 1990-talet 

(Lee et al., 2008), mediciniska procedurer som outsourcas mer och mer (York, 2008) och 

inom konstruktions- och drifttjänster (Francis et al., 2005). Detta är bara tre exempel på 

trendande tjänster som outsourcas i dagens samhälle och denna undersökning ämnar täcka alla 

typer av företag som valt att outsourca. Offshore outsourcing fokuserade en gång i tiden 

främst på områden så som städning, tillhandahållande av mat och säkerhet, men har nu blivit 

större kring mer kritiska företagsaktiviteter så som design, tillverkning, marknadsföring, 

personalutvecklingsledning och logisiska aktiviteter (McIvor, 2009).  

Termen offshoring kommer från ”offshore”, vilket i enkla drag betyder att offshore kan vara 

vilket land som helts utanför hemlandet, dvs. ”främmande” (Carmel et al., 2005). Clampit et 

al. (2015) definierar enkelt offshoring som konceptet när företag delar upp affärsfunktioner 

över nationsgränserna.  

1.1. Inledning 

Den form av internationell handel som existerar på dagens globala marknad förändras. I 

århundraden har handeln mestadels inneburit ett utbyte av varor och tjänster. Nu handlar det 

inte längre om utbyte av varor, utan om allt mer involverade bitar av värde på många fler 

olika platser. De nya trenderna kallas för offshore outsourcing eller offshoring, eller vad som 

kan kallas handel med arbetsuppgifter (Metters, 2007). 

Marknadsandelarna för tjänster som outsourcas har enligt Oshiri et al. (2011) ökat sedan 2010 

och förväntas fortsätta att öka under det kommande decenniet med en tillväxt på 5-8 procent 

per år. Länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina ses på som arvtagarna till 

globaliseringen då de kan erbjuda både offshoring-möjligheter och offshore 

outsourcingtjänster, samt så är de länder med stora befolkningar och utvecklande ekonomier, 

vilket gör att de är enormt attraktiva potentiella partners.  
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Globalisering, digitalisering, och påfrestningar för att minska kostnaderna har resulterat i att 

offshore outsourcing och offshoring av professionella tjänster ökat och krävs i dagens 

samhälle. Offshore outsourcing och offshoring är två olika resultat av samma strategiska 

drivande krafter som tvingar företag att konfigurera sin verksamhet organisatoriskt och 

geografiskt (Sako, 2014). Dagens allt mer ökade globalisering med de nuvarande 

kommunikationsmöjligheter som existerar främjar offshore outsourcing till områden med 

lägre konkurransnivå och billigare driftkostnader, så som till Östeuropa och Indien (Heywood, 

2001). Den externa aspekten har en viktig roll inom offshore outsourcing, då det är det 

operativa arbetet till externa parten resulterar i ett nytt kontaktnät och nya kunskaper som 

leder till ökade konkurrensfördelar (Weele, 2010).   

Allt fler verksamheter utför offshore outsourcing och offshoring till lågkostnadsländer för att 

det är billig lösning som genererar stor lönsamhet. Verksamheter överlämnar 

produktionsansvaret till dessa externa organisationer som utför samma arbete för en lägre 

kostnad. Lågkostnadsländer har dessutom lägre driftkostnader som resulterar i att allt fler 

nordiska industrier överlämar tjänster och ansvar från intern produktion till externa parter.  

Enligt Chánez et al. (2000) är offshore outsourcing och offshoring två enkla metoder för att 

öka fokuseringen och specialiseringen på diverse tjänster. Det operativa arbetet överlämnas 

till den externa parten som tillhandhåller tjänsten över en längre period, som implementeras 

med externa kunskaper och erfarenheter (Gylling et al., 2015).  

Enligt Frost (2000) har förflyttande av icke-kärnverksamhet till en början baserats på beslut 

gällande kostnadsreducering före strategiska beslut. Dock så har dessa beslutsfattanden 

ändrats från ekonomiska och finansiella grunder till strategiska beslut för verksamhetens 

fördel (Willcocks, 2010). Efter att offshore outsourcing blivit av mer av strategisk karaktär så 

krävs det långsiktiga relationer till leverantörer för att få en bidragande effekt i samarbetet.  

1.2. Problemformulering 

Konceptet offshore outsourcing kan innebära ekonomiska fördelar för ett företag, men det kan 

även uppstå många svårigheter och problem vid, av och under införandet (McCarthy et al. 

2004). När ett företag bestämmer sig för att outsourca en del av de interna tjänsterna så 

resulterar det i en förändring av produktionen. Detta innebär att arbetare förflyttas eller 

tvingas sluta, vilket resulterar i badwill, för att ett flertal arbetare förlorar sina tjänster i utbyte 

för att verksamheten ska kunna maximera sina resultat, men förflyttandet av interna parter kan 

även vara skadligt för företaget (Bakhtiari, 2014). 
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McIvor (2000) skriver om hur en undersökning visade att endast 5 procent av de 

verksamheter som genomfört offshore outsourcing hade upplevt en högre nivå av gynnande 

faktorer. Han tar dock även upp hur offshore outsourcing kan leda till en högre nivå av 

kunskap, förbättrade system och processer samt effektivisering via ett ekonomiskt perspektiv 

(McIvor, 2008). Offshore outsourcing är ett ämne känt för att vara tabu på grund av dess stora 

motiv och effekter. Då offshore outsourcing kan leda till att organisationer förstärker deras 

interna kärnkapabiliteter genom att outsourca deras icke-kärnprocesser så är det fortfarande 

många organisationer som misslyckas med att förstå de möjligheter som finns med offshore 

outsourcing (McIvor, 2008).  

Ørberg et al. (2011) tar upp hur offshoring från högkostnadsländer till lågkostnadsländer 

pågått sedan 1960-talet, men det är fortfarande ett koncept som är främmande för många och 

därför kan det enkelt uppstå svårigheter vid införandet och utförandet. Gylling et al. (2015) 

skriver om hur offshoring ökar antalet procedurer som medför kostnader och ändrar externa 

faktorer så som växelkursdifferenser och leverantörskostnader. (Larsen et al. (2013) tar upp 

hur offshoring trots dess många motiv genom effektivisering och minskning av kostnader kan 

vara mindre gynnande om det inte sköts rätt. De tar upp hur implementering av strategiska 

beslut kan leda till stora dolda kostnader vilka påverkar organisationen negativt.  

Denna undersökning ska undersöka detta djupare för att utifrån artiklar och litteratur kring 

offshore outsourcing och offshoring kunna hitta potentiella möjligheter och problem som 

omfattar området för att dessa ska kunna kartläggas och granskas enligt Finks (2008) modell 

över ett forskningsprojekt.  

Undersökningen ska framkalla de faktiska faktorerna som gör att verksamheter outsourcar till 

så kallade lågkostnadsländer vilket i denna undersökning innebär Indien. Undersökningen 

kommer även undersöka varför organisationer väljer att genomföra offshoring, vilket i denna 

undersökning omfattar offshoring inom Europa.   

1.2.1. Syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka de motiv två företag har för att använda sig av 

offshore outsourcing respektive offshoring och även de effekter som de två förändringarna har 

på organisationen.  
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Undersökningen kommer att jämföra vad litteraturen säger om offshore outsourcing och 

offshoring och  jämföra det med hur det fungerar i praktiken, dvs. vad två företag säger kring 

sina upplevelser av offshore outsourcing respektive offshoring.  

1.2.2. Frågeställning 

Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats: 

 Hur skiljer sig motiv och effekter åt emellan offshore outsourcing respektive 

offshoring? 

Den valda frågeställningen kommer att besvaras i undersökningens resultatdel samt utvecklas 

och jämföras mellan litteratur och praktik i diskussionsdelen.  

1.3. Avgränsningar 

Undersökningen omfattar endast ett företag som outsourcat till Indien och ett företag som 

genomfört offshoring inom Europa. Det begränsar möjligheterna till generalisering av 

resultaten.  

1.4. Målgrupp 

Den vetenskapliga målgruppen är nuvarande och framtida studenter som vill fördjupa sig och 

få en bredare bild kring ämnet offshore outsourcing med dess motiv och effekter och riktar sig 

främst mot de som vill förstå hur den teoretiska bilden av offshore outsourcing skiljer sig från 

den praktiska.   

Undersökningen är också relevant för företag som har genomfört ett offshore outsourcing- 

eller offshoringprojekt,, eller företag som överväger att genomföra förflyttning av någon 

aktivitet där studien förhoppningsvis kan hjälpa att påverka företagets beslut. 
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2.0. Metod 

Detta kapitel ser över hur undersökningen är baserad i förhållande till det valda 

tillvägagångssättet. Det inkluderar hur, var och varför information erhållits ifrån, hur 

projektet är uppbyggt och varför samt en kritisk tolkning av metoden och de etiska aspekter 

som måste has i åtanke.  

 

2.1. Vetenskaplig metod 

Den vetenskapliga metod som använts vid den systematisering, kartläggning och erhållande 

av information som använts till undersökningen är en naturvetenskaplig metod där kvantitativ 

information har utgåtts ifrån för att få en teoretisk bild av offshore outsourcing. Den 

kvantitativa informationen är fast information kring offshore outsourcing från litteratur och 

data, undersökningen bearbetar därefter litteratur med praktik, därför är undersökningen en 

kvalitativ undersökning. 

Den metod som utformats är baserad på Biggams (2011) förslag på metodkapitel med dess 

undergrupper, introduktion, forskningsstrategi, datainsamling, urval, dataanalys samt brister 

och potentiella problem, men har omformats till viss del för att inkludera de etiska aspekter 

som finns med att samarbeta med verkliga företag i form av intervjuer. För att gå till väga för 

att erhålla och bearbeta information under undersökningens gång har en kvalitativ 

metodlitteratur tillämpats där undersökningen påbörjats med att undersöka vad litteratur säger 

om ämnet, dvs. vad litteraturen säger kring offshore outsourcing, för att sedan jämföras med 

hur offshore outsourcing tillämpats i praktiken på företag.  

Undersökningen är en fallstudieforskning då den är grundad på information från företag. 

Enligt Biggam (2011) så finns det tre olika typer av en fallstudie, oavsett om den är för en 

enstaka fallstudie eller multipla som det kan ses i figuren nedan.  
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Dessa olika typer består av förklarande, beskrivande och utforskande fallstudier, som 

bestämmer djupet på undersökningen. Denna undersökning är en fallstudie som är baserad på 

enskilda källor, dvs. att den är formad efter information från liknande företag. Den är ämnat 

att utforska nuvarande information för att se vilka likheter och skillnader som finns mellan 

litteratur och praktik, vilket gör denna studie till en multipel utforskande fallstudie.  

2.2. Datainsamling 

Då undersökningen är en kvalitativ multipel utforskande studie så betyder det att det krävs 

data från flera källor. Därför har den data som insamlats erhållits via intervjuer med företag 

via mail och telefonsamtal. Via mail har företagen fått besvara ett frågeformulär, som finns 

med som bifoga i undersökningen, vilken är utformad enligt Figur 1: Det teoretiska 

perspektivet av offshore outsourcing.  

Då företag känt att de har mer information att bidra med förutom den som de kan föra över 

via att besvara frågeformuläret så har de även haft möjlighet till telefonkontakt vilket 

underlättar överföringen av information vilket gör det möjligt att erhålla en djupare nivå av 

insikt för undersökningen, vilket sammanställts under punkten Övrigt i resultatet.  

För att erhålla de vetenskapliga artiklar som undersökningen är grundat på så har Google 

Scholar använts där främst tidigare kvalitativa artiklar hänvisats till. Nyckelord för att hitta 

dessa artiklar på Google Scholar har varit: Offshore outsourcing, offshoring, 

tredjepartslogistik, motiv och effekter och externa parter.   

2.3. Val av företag 

De som valts för att besvara frågeformuläret är kunniga inom ämnet, vilka bestått av en med 

chefsposition från företaget som genomfört offshoring till Indien och en informationsdirektör 

på det företag som genomfört offshore outsourcing inom Europa. De företag som valts består 

Figur 1 Olika typer av Fallstudier. 
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av två företag, Företag A och Företag B. Båda företagen har någon gång genomfört både 

offshoring och offshore outsourcing, men denna studie kommer endast ta upp ett 

offshoringprojekt till Företag A och ett offshore outsourcingprojekt för företag B. Företag A 

har genomfört offshoring till Östeuropa då förflyttandet av processerna har stannat inom 

koncernen. Företag B har genomfört både offshore outsourcing och offshoring till Indien då 

de lämnat över ansvar till en extern part som hanterar deras IT-tjänst, men de har samtidigt 

haft ett nära samarbete med den externa parten med utvecklingssessioner.  

De informationskällor som använts har bestått av både primär- och sekundärkällor, då 

undersökningen är baserad på både intervjuer och artiklar.  

2.4. Genomförande 

Undersökningen har följt Finks (2014) modell över hur man genomför ett forskningsprojekt 

som kan ses i figuren nedan. 

 

Genomförandet av undersökningen följde Finks (2014) modell för hur ett forskningsprojekt 

genomförds vilket påbörjades med att fastställa ett problemområde med tillhörande 

frågeställning. När det var bestämt att ämnet var offshore outsourcing och offshoring med den 

Figur 2 Finks modell över ett forskningsprojekt. 



 

16 

 

valda frågeställningen så valdes Google Scholar som sökmotor och söktermer, vilka består av 

de redovisade söktermerna vilka har diskuterats inom undersökningsgruppen och med 

undersökningens handledare. När det var klart vad som skulle undersökas och med vad i 

åtanke så utformades en teoretisk bild av hur arbetet skulle vara uppbyggt, samt hur mycket 

som skulle undersökas och vad som skulle undvikas att ta upp i undersökningen.  

Granskningen påbörjades med att undersöka de övergripande motiv och effekterna med 

offshore outsourcing för att sedan utforma en standard för hur litteraturen ser på offshore 

outsourcing. Undersökningens utformning bestämdes tidigt där det först skulle presenteras en 

bild av offshore outsourcing enligt litteraturen, därefter en bild av offshore outsourcing enligt 

praktiken, vilket var grundat på information från intervjuer och frågeformulär via e-post, för 

att sedan jämföras.  

När bilderna av offshore outsourcing enligt litteratur och praktik jämförts så skulle en tredje 

modell presenteras i form av en jämförelse av de två tidigare modellerna vilken skulle visa de 

olika synsätten på offshore outsourcing, dvs. vad som skiljer de olika synsätten åt.  

2.5. Presenterande av resultatdel 

Resultatdelen är uppdelad i två delar, en som presenterar Företag A och en som presenterar 

Företag B. Företag A är ett företag som genomfört offshoring och Företag B är ett företag som 

genomfört främst offshore outsourcing, men även viss offshoring. De har samma 

underrubriker för att förenkla för läsaren.  

För att förtydliga resultatdelen så har de data som erhållits annoterats. Annoteringen består av 

den information som erhållits genom intervjuer, dvs. så har de nedskrivna svaren till 

frågeformulären renskrivits för att förtydliga för läsaren. 

För att förtydliga vad som funnits enligt litteraturen kontra praktiken har en figur 

sammanställts vilken visar de motiv och effekter som endast finns inom litteraturen och vad 

som endast finns inom praktiken samt vad de har gemensamt och vad som står ut från de två 

företagen.  

2.6. Metodkritik 

Det sätt som information kring företag har erhållits på är bristande då Fink (2014) anser att 

skriftlig kommunikation inte är lika bra som muntlig kommunikation genom intervjuer 

ansikte mot ansikte.  
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Företag A är helt baserad på information som besvarats genom frågeformulär, men Företag B 

är grundad på information från frågeformulär och viss kommunikation över telefon, vilket 

betyder att de sätt som information har nåtts på för de olika företagen varit olika.  

Validitet och reabilitet är två viktiga kriterier när det kommer till bedömandet av kvaliteten i 

en kvantitativ undersökning. När det gäller dessa aspekter är frågan huruvida förhållningssätt 

av hur informationen förmedlas på en hög tillförlitlighetsnivå. En viktig funktion vid 

tillförlitlighet är att uppmärksamma validiteten och reabiliteten vid forskningsstudier. 

Tillförlitligheten öka genom, observationer och liknande resultat (Voss et al., 2002). Studien 

har därför jämfört de två företagens resultat och sammanställt det i figur 5.  

För att framkalla en så hög tillförlitlighetsnivå som möjligt i resultaten utformades ett 

frågeformulär så att frågorna hade en direkt anknytning till litteraturen, för att kunna koppla 

parallella skillnader och likheter mellan praktik och litteratur. Frågeformuläret består av flera 

aspekter inom offshore outsourcing och offshoring som betraktas som motiv respektive 

effekter från flera olika källor, för att framkalla relevanta faktorer som höjer tillförlitligheten 

på studien. 

En extern validitet som bör has i åtanke vid tolkning av resultatet ur denna studie är att 

undersökningen är baserad på två väldigt olika företag som genomfört två olika former av 

förflyttningar av processer.  Undersökningen är baserad på information som erhållits direkt 

från företagen, vilket betyder att de själva valt vad de vill presentera eller inte.  Detta kan 

resultera i att de endast presenterar positiva aspekter med deras organisationsförändringar och 

lämnar ute de negativa aspekterna. Detta ses dock inte som ett problem då de båda företagen 

har tagit upp nackdelar som de upplevt och de har gett studien en bra bild på hur företagen har 

upplevt deras förflyttande av processer. För att utöka validiteten har företagens uppleveler 

jämförts med tidigare undersökningar från litteratur i figur 5 för att öka tillförlitligheten.  

 

2.7. Etiska aspekter 

De etiska aspekterna tas hänsyn till vid bearbetning av information från intervjuer då alla 

organisationer har olika synsätt och erfarenheter gällande offshore outsourcing, vilket i vissa 

fall inte vill komma ut till konkurrenter och allmänheten. Organisationer får därför 

möjligheten till att sekretessbelägga företagsnamnet i undersökningen så att informationen 

som förmedlas i studien kommer att vara från en anonym källa.  
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Informationen bearbetas på ett sådant sätt att informationen inte förvrids till någon parts 

fördel, utan framställer de data som erhållits på korrekt vis.  

Enligt paragraf 5 kap 5 § gällande Offentlighets- och Sekretesslagen (Svenskalagboken, 

2009) så har en andrapart rätten till att begära till att vara anonym vid allmänna handlingar 

och behöver dessutom inte redogöra för vilket syfte man vill få del av handlingen. Där av så 

bör varje organisation som förmedlar deras information om offshore outsourcing ha rätten till 

att vara anonym.   

2.8. Tolkning av information 

Vid inlärning och tolkning av information finns det två viktiga aspekter som påverkar 

inlärnings- och tolkningsförmågan för ett företag. Det första perspektivet handlar om 

styrandet av inlärningen, vilket inkluderar de många olika värderingar som ett företag har 

angående kompetens, prestation och utvecklingsförmåga, dvs. hur företaget väljer att bearbeta 

information. Det andra perspektivet fokuserar på det kulturelement som tar plats inom ett 

företag och är i princip innehållet av den bearbetade informationen vilket omfattar 

värderingar, kunskaper och färdigheter. Vid övergången mellan litteratur och praktik är det 

viktigare att ett företag fokuserar på det första perspektivet, bearbetningen av information, då 

det är viktigare att se över potential än hur informationen tolkas efter företagskulturen för att 

förstå informationens innebörd (Svensson, 2005).   
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3.0. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar all den litteratur som undersökningen grundats på vilket inkluderar 

begrepp, termer och alternativa definitioner. Den teorestiska referensramen diskuterar motiv 

och effekter med antingen både offshore outsourcing och offshoring eller endast ett av 

begreppen, beroende på vad som hittats i litteraturen. I slutet av kapitlet har en figur 

sammanställts vilken representerar det teoretiska synsättet på offshore outsourcing och 

offshoring utifrån hur företag i litteraturen bearbetar information enligt ett 

transanktionskostnadsekonomiskt perspektiv.  

 

 

3.1. Transanktionskostnadsekonomi 

Williamson (1975) skriver att de primära faktorer som resulterar i transanktionssvårigheter är: 

 Begränsad rationalitet: En individs rationella förmåga är begränsad  

 Opportunism: Individer är mer benägna att prioritera sig i första hand vilket tenderar 

till svek. 

 Förhandlingar: Då det uppstår ett flertal små köp kontinuerligt resulterar detta i att det 

försvårar att få en överblick över helheten då det kommer till kostnad, tid etc.  

 Informationseffekt: Asymmetriskt informationsflöde vid utbyte av parter, vilket tyder 

att en part innefattar mer kunskap än andra.  

Transanktionssvårigheterna och de associeradekostnaderna ökar när transanktionskostnaderna 

är karaktäriserade av (Williamson, 1985): 

 Tillgångsspecificitet: Transaktioner som omfattar höga investeringar kräver specifika 

krav på en särskilt utbytesförhålande.  

 Osäkerhet: Otydlighet gällande transationens definition och prestanda.  

 Ovanligheter: Transaktioner som sällan förekommer. 
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Det transanktionskostnadsekonomiska perspektivet förknippas oftast med endast offshore 

outsourcing, men Ellram et al. (2008) skriver om hur detta perspektiv även kan tillämpas med 

offshoring då de båda begreppen går hör ihop i förhållande till det interna/offshore 

outsourcing kontinuum-perspektivet. Det finns olika nivåer mellan att behålla någonting 

internt, dvs. offshoring, och att genomföra offshore outsourcing då Ellram et al. (2008) 

presenterar figuren på följande sida. 

 

 

Figur 3 Interna/offshore outsourcing kontinuum. 

Bilden visar de olika nivåerna mellan att behålla arbete internt och att outsourca, där det 

transanktionskostnadsekonomiska perspektivet kan tillämpas längs hela figuren. 

Hur en organisation väljer att genomföra ett offshore outsourcingprojekt handlar om vilket 

synsätt de har på offshore outsourcing. Ett förekommande synsätt vid offshore outsourcing är 

det transaktionskostnadsekonomiska synsättet vilket ger en organisation en bra definition över 

hur de bör genomföra ekonomiska utbyten internt inom deras begränsningar och de 

förhållanden som finns för att genomföra ekonomiska utbyten externt (McIvor, 2009).  

Det transaktionskostnadsekonomiska synsättet innebär att ett företag kommer ta sitt beslut om 

förändring baserat på reducerandet av produktionen och minskade av kostnaderna (McIvor, 

2008). Transanktionskostnadsekonomi innebär att organisationen ser den nivå av 

transanktionsspecifika investeringar som ett sätt att nå konkurrensmotiv (McIvor, 2009). 

Transanktionskostnader omfattar de kostnader som uppstår vid val av leverantörer, 

förhandlande av priser, skrivande av kontrakt, övervakning av prestanda och leverantörernas 

möjligheter för opportunism. De största faktorerna för att transaktionskostnader ska uppstå 

kommer från begränsad rationalitet, opportunism, små siffror förhandlingar, 

sammanstötningar vid informationsutbyte (McIvor, 2008).  
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Cáez et al. (2000) skriver om hur den största drivande kraften till offshore outsourcing är på 

grund av att de flesta organisationerna som genomför ett sådant projekt använder sig av ett 

kostnadsinriktat synsätt som går ut på att minska sina kostnader, vilket är just vad 

transanktionskostnadsekonomin gör.  

McIvor (2009) skriver att offshore outsourcing kan användas som ett verktyg för att nå 

prestandaförbättringar i fråga om kostnad, service och kvalitet, men potentialen för sådana 

prestandaförbättringar måste jämföras i förhållande till de rådande förhållandena av utbudet 

på marknaden. Transanktionskostnadsekonomin ger ett företag ett sådant perspektiv vilket 

kan hjälpa till att utveckla förståelsen kring om en aktivitet ska outsourcas eller inte. Holcomb 

et al. (2006) skriver om hur det transanktionskostnadsekonomiska perspektivet är ett synsätt 

som organisationer förlitar sig på för att uppnå specialiserad kapacitet. 

3.2. Offshore outsourcing 

Det finns många olika sätt att definiera offshore outsourcing på, då det finns en viss förvirring 

kring vad begreppet betyder. Gilley et al. (2000) skriver att offshore outsourcing är de 

betydande bidrag av externa leverantörer av de fysiska och/eller mänskliga resurser som är 

förknippade med de hela eller särskilda komponenterna inom organisationen. Bengtsson et al. 

(2009) definierar offshore outsourcing som aktiviteter som tidigare genomförts inom 

organisationen, men som nu utförs av en extern part.  

Oshiri (2011) skriver att offshore outsourcing definieras som det upphandlande som sker med 

en tredjepartsleverantör för förvaltning och fullgörande av en viss mängd arbete under viss 

tid, kostnad och servicenivå. Gylling et al. (2015) stöttar detta med att säga att offshore 

outsourcing handlar om att lämna över alla eller några delar av en aktivitet utanför 

orgainsationens gränser, dvs. att överlämna dessa delar till en extern leverantör. Den 

tydligaste definitionen som funnits är den som Trott (2008) ger:  

Offshore outsourcing är den delegering av icke-verksamhet från den interna provisionen eller 

produktionen som lämnas över till en extern enhet vilken specialiserar sig på styrande och 

utförande av denna form av verksamhet.  

Vid offshore outsourcing blir det mer och mer förekommande att överlämna områden som 

ligger nära organisationens kärnprocesser genom sofistikerade offshore outsourcingstrategier 

(McIvor, 2008). Genom att använda sig av en väl definierad offshore outsourcingstrategi så 
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kan hela organisationsens strategi förbättras (Marshall et al., 2007). Det kan leda till 

reduceringar av kostnader och en förbättring av en organisations prestanda (McIvor, 2009). 

Bengtsson (2008a) skriver om hur offshore outsourcing ursprungligen fokuserade på IT-

hantering, men används nu för många olika aktiviteter förutom IT-tjänster, då det har blivit 

allt mer förekommande att outsourca kärnprocesser vilket inkluderar produktutveckling och 

produktion.   

Cáez et al. (2000) skriver om hur alla processer som inte tillhör kärnprocesserna bör 

outsourcas, vilket inkluderar icke-strategiska undersystem och icke-kärnaktiviteter. Detta är 

grundat på tankesättet att organisationer har begränsat med resurser och därför inte alltid kan 

producera internt och därför väljer att outsourca sina icke-kärnaktiviteter för att kunna lägga 

mer fokus och investeringar på sina kärnaktiviteter. Bengtsson (2008b) tar upp hur offshore 

outsourcing må ha många motiv och fördelar som resulterat i dess växande populäritet, men 

han tar även upp hur det finns motsägande studier till de positiva effekterna som säger att det 

finns många negativa effekter som tillkommer med offshore outsourcing.   

3.3. Offshoring 

Det finns många definitioner till begreppet offshoring, då offshoring kan ses på många olika 

sätt. Jahns et al. (2006) listar några av de många definitioner av offshoring som finns där han 

definierar det som metoder som flytten av arbetsintensiva tjänster inom industriella funktioner 

till platser på långt avstånd till affärscentret.  

Bengtsson et al. (2009) skriver att offshoring är inköp av en organisation från en antingen 

intern eller extern leverantör från utlandet. Clampit et al. (2015) definierar enkelt offshoring 

som:  

Offshore outsourcing är konceptet när företag och organisationer delar upp sina 

affärsfunktioner över nationsgränserna. 

De huvudsakliga anledningarna till att en organisation vill genomföra offshoring är på grund 

av tre anledningar: för att minska kostnader, för att erhålla strategiska resurser och för att 

erhålla marknadsandelar (Larsen et al., 2013). Sako (2005) skriver att offshoring händer då 

privata företag beslutar att importera varor eller tjänster från utlandet vilka tidigare erhållits 

inom landet. Sako fortsätter med definitionen och skriver att offshoring handlar om 

förflyttning av inhemsk produktion och tillhörande arbeten. Offshoring beskriver företagens 

process för sourcing inom deras interna eller externa verksamhet från utlandet. Offshoring 
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hänvisar även till interna och externa inköp av uppgifter och tjänster från en plats utanför 

hemlandet till stöd för deras inhemska och globala verksamhet (Larsen et al., 2013). 

3.4. Motiv  

Det är svårt att bedöma hur framgångsrika offshore outsourcing och offshoring är som 

strategier eftersom de externa faktorerna är en så pass betydande faktor till vilka möjligheter 

samt motiv som finns. Även om begreppen är strategier som är svåra att identifiera så finns 

det stora möjligheter att uppnå som skapar startegiska och operativa betydelser för 

verksamheters fortsatta utvecklande (Weele, 2010). Offshore outsourcing är inte endast ett 

tillvägagångssätt för att reducera kostnader, utan används även för att låta en organisation nå 

ett större område av bättrade förmågor (McIvor, 2009). 

Här nedan presenteras de motiv och möjligheter som offshore outsourcing och offshoring 

medför enligt litteraturen.   

3.4.1. Minskade kostnader 

Offshore outsourcing och offshoring är två olika koncept som förknippas med reducerande av 

kostnader (Chánez et al., 2000). Minskade kostander omfattar de kostnader som härstammar 

från reducering av tid, besparing av inventarier och de övriga ekonomiska aspekterna inom en 

verksamhet. Reduceringen av kostnader understryks av att optimera verksamhetens resurser i 

form av att minimera slöseri (Dicken, 2011).  

Införandet av dessa arbetsmetoder betraktas enligt McIvor (2007) som kostnadsreducerande 

strategier. Offshore outsourcing benämns ofta som en kostnadsreducerande strategi som leder 

till frigörandet av likvida medel. Detta möjliggör att verksamheter kan effektivisera 

användandet av deras inventarier samt utöka besparingarna av de ekonomiska aspekterna 

(Weele, 2010).   

Enligt Weele (2010) reducerar verksamheter sina kostnader vid införandet av offshore 

outsourcing, eftersom begreppet handlar om att överlämna arbete som tidigare hanterades 

inom intern provison till en extern leverantör.  

Vid offshoring behåller verksamheten arbetet internt men förflyttar tjänsten till en annan 

destination för att reducera företagets kostnader. I de flesta fallen så förflyttas arbetet till ett 

lågkostandsland som utför samma arbete för en lägre kostnad (Gylling et al., 2015).  
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3.4.2. Decentralisering 

Offshore outsourcing är ett koncept som överlämnar ansvar och arbete till externa parter i 

syfte om att definiera verksamhetens färdigheter och kärnkompetens, vilket även är känt för 

att påbörja en decentralisering av arbetsuppgifter. Kombinationen mellan decentralisering och 

offshore outsourcing leder till en mer länkande process inom verksamheten (Padgett et al., 

2003). 

Ansvarsuppdelning är ett kontrollkoncept som är bekant med dagens arbetsformer, vilket 

kommer i form av decentralisering av verksamheten.  Decentraliseringen resulterar i både 

kontroll och struktur inom det dagliga arbetet och företaget. Ansvarsuppdelning förenklar 

dessutom arbetsflöden eftersom arbetsledare är tillsatta vid enskilda arbetsområden och 

bestämmer över dessa mer separat (Leiponen et al., 2011). 

Decentraliseringen som sker genom offshore outsourcing och offshoring syns i hela 

värdekedjan. Offshoring som affärspraxis är inte längre bara begränsat som ett 

tillvägagångssätt för begränsat lägre värde, högre arbetsintensivitet och marginella fasta 

aktiviteter såsom storskalig produktion och callcenterverksamhet, men i huvudsak omfattar 

omfördelning av fasta uppgifter och aktiviteter från hela värdekedjan (Larsen et al., 2014). 

Cáez et al. (2000) skriver om hur överlämnandet av icke-kärnaktiviteter till externa parter kan 

leda till en ökad fokus på kärnaktiviteter. 

3.4.3. Utnyttjande av teknologi 

Den globala utvecklingen förutsätter att verksamheter bör använda sig mest lämpade 

teknologin som är tillgänglig. Letandet och strävandet efter ny teknologi resulterar i att 

verksamheter ständigt strävar efter att förbättra den ekonomiska aspekten på företaget då 

begreppen teknologi och ekonomi har en stark koppling (Armstrong, 2007). 

Både offshore outsourcing och offshoring bidrar med konkurrensmotiv för verksamheter i 

form av extern kunskap (Jensen et al., 2011). Offshore outsourcing och offshoring är två 

arbetskoncept som innebär att verksamheter utökar deras användande av resurser genom att ta 

del av de externa parternas teknologiska resurser (Christopher, 2011).  

Enligt Sparrow (2003) ska verksamheter ha teknologiska färdigheter vid utvecklande av 

interna processer för att kunna utvecklas och bli bättre. Vid utnyttjande av teknologi bör 

verksamheter hantera de externa parternas resurser på ett effektivt och utnyttjande sätt för att 

främja den fortsatta utvecklingen. 
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3.4.4. Experter och utbildning 

Vid införande av antingen offshore outsourcing och offshoring bär det alltid finnas en tillgång 

till expertishjälp i form av organisationer och kontaktpersoner som underlättar att upprätthålla 

kontakt vid förflyttningen och utförandet av produktion till de externa parterna, dvs. 

tredjeparten. Organisationer kan vid förflyttning få inflytande i form av kunskap och 

kompetens inom flera områden, som annars inte skulle kunna erhållas internt (Van Weele, 

2010).  

Införandet av dessa två olika arbetskoncept, kunskap och kompetens, sker oftast vid 

verksamheter som är experter inom den valda arbetsprocessen, vilket är hur verksamheter kan 

erhålla expertishjälp av olika slag. Dessa olika typer av expertishjälp kommer i form av 

personal, metoder och teknik (Sparrow, 2003). Enligt Zhu (2001) så är införandet av dessa 

arbetskoncept av anledningen att överlämna områden till verksamheter som har ett högt 

strategiskt värde. 

3.4.5. Ökad flexibilitet 

Bengtsson et al. (2004) skriver om hur företag upplevt att offshore outsourcing till 

tredjepartsleverantörer ökar både flexibiliteten och reaktionshastigheten. Offshore outsourcing 

medför rationella förändringar som ökar möjligheten till att verksamheter utvecklar 

spetskompetens. En av de anledningar till att en verksamhet inför offshore outsourcing är att 

det är en kostnadsreducerande arbetsmetod vilken möjliggör att verksamheter kan fokusera på 

kärnverksamheten och överlämna visst ansvar till externa parter (Weele, 2010). 

3.5. Effekter  

Skillnaden på ett lyckat och misslyckat offshore outsourcing- eller offshoring projekt beror på 

graden av styrande då det kommer till kontrakt och lösningar på kulturella skillnader, 

kommunikationshinder, samt brist på kontakt med personal (Mao et al. 2008).  

Här nedan finns effekter och risker listade som både offshore outsourcing och offshoring 

medför enligt litteraturen.  

3.5.1. Dolda kostnader 

Vid en ändring av en organisations utformning så kan förändringsbeslut ofta föra med sig 

oväntade kostnader, vilka kallas för dolda kostnader. Dolda kostnader räknas som de oväntade 

kostnaderna från en implementering inom strategiska beslutsfattande processer (Larsen et al., 

2013). Dolda kostnader uppstår lätt vid offshore outsourcing och offshoring då 
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genomförandet av strategiska beslut kan leda till stora kostnader som till en början inte syns 

vilka påverkar företagets resultat negativt (Larsen et al., 2014).  

Larsen et al. (2013) listar exempel på dolda kostnader som utgifter som förekommer och 

uppstår vid: 

 Kostnaderna för att välja en leverantör 

 Kostnader för uppsägningar 

 Kulturella kostnader 

 Rampkostnader (förebyggande kostnader) 

 Kostnader för att hantera ett offshore kontrakt 

 Minskad inlärningsförmåga 

 Minskad stabilitet 

 Minskad långtidsresponsförmåga 

 Minskad koordinationsförmåga 

 Undervärdering av kärnkompetens 

 Ökade koordinationskostnader 

 Design- och specifikationskostnader 

 Kontrollkostnader 

 Kostnader som uppstår vid kunskapsöverföring 

Även Holcomb et al. (2006) har erkänt kostnader som dolda då de stötte på friktionskostnader 

som uppstod vid förhandling, utarbetande och övervakning av avtal. 

Dolda kostnader kan ses som de kostnader som inte förutses eller tas i åtanke under de olika 

stadierna av strategiskt beslutsfattande som sker inom företaget.  Vad som definierar det 

strategiska beslutsfattandet är förbindelsen att ta viktiga beslut vad gäller just beslutsfattande 

och beslut kring resurser, vilket betyder att det är då mönster kan ses vad gäller att uppskatta 

de kostnader som krävs för att genomföra ett strategiskt beslut. Dolda kostnader följer dock 

inte detta mönster då de ses som postbeslutsöverraskningar vilka utmanar de strategiska 

avsikterna och motiven för beslutet. Detta kan leda till att kostnader ignoreras eller förbises av 

beslutsfattare inom det strategiska beslutfattandet, vilket betyder att de är oredovisade 

kostnader och förklarar varför de är en avvikelse mellan förväntade och realiserade kostnader 

(Larsen et al., 2013).  
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3.5.2. Kultur 

Då man talar om kultur så är det ofta lätt att inkludera de flesta koncept inom globala, 

internationella, multinationella, nationella och regionala områden, vilket gör konceptet kultur 

klumpigt och oanvändbart (Järvenpää, 2007). Clifford (1988) skriver dock att en känsla av 

skillnad på särskiljbarhet aldrig kan placeras enbart i kontinuiteten i en kultur eller tradition, 

dvs. att kultur inte endast är skillnader mellan företag eller organisationer.  

Organisationskulturer definieras ofta som ett nät uppbyggt kring djupa grundläggande 

antaganden, övertygelser, förståelser och värderingar som delas av de individer som existerar 

inom en organisation, funktion eller grupp, dvs. att begreppet kultur är de mönster och 

övertygelser som delas av det organisatoriska kollektivet (Järvenpää, 2007).  

Då kultur sammanslås med offshore outsourcing så kan vissa problem uppstå. Enligt Henry 

(1995) så är det enkelt att lära ut hur den outsourcade delen ska arbeta genom enkla 

instruktioner, vilket resulterar i att den outsourcade delen får den information som behövs för 

att sköta sitt jobb effektivt – i formell mening. Henry skriver dock även om hur de inte 

kommer ha en mer informell gemensam förståelse och erfarenhet som behövs för att vara en 

integrerad del av organisationen.  

Larsen et al. (2013) skriver om hur ökade kostnader kan uppstå inom offshoring vid 

kultursvårigheter, så som språk och tradition då kommunikationssvårigheter kan uppstå vilka 

måste lösas genom ökad tid och kostnader. 

Matloff (2005) skriver om hur offshoring kan leda till ökade kostnader då det handlar om 

länders skillnader i kulturer, där han skriver om hur kulturella skillnader och kommunikativa 

glapp har en stor påverkan på det kvalitativa arbetet. Då kunden sällan granskar valet av de 

arbetare vid den del som genomgått offshore så kan det uppstå kvalitetsproblem på grund av 

de kulturskillnader som finns mellan länderna. Ett klientföretag kan undvika sådana problem 

genom att ge extremt detaljerade specifikationer, men det skulle också innebära extra tid, 

alltså extra kostnad i någon form på grund av kulturskillnaderna. 

3.5.3. Beroende av leverantörer 

Bengtsson et al. (2004) skriver om hur företag kan bli beroende av arbetskraft från deras 

tredjepartsleverantörer vilket sker för både offshore outsourcing och offshoring. Gylling et al. 

(2015) tar upp att offshoring ökar det antal kostnadsmedförande procedurer som existerar vid 

förflyttandet av icke-kärnprocedurerna och ändrar externa faktorer så som 
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växelkursdifferenser och leverantörskostnader, vilket kan vara farligt för organisationen om 

de inte har ett stort utbud av leverantörer. 

Det finns enligt Kotabe et al. (2008) fall där leverantörer kan utnyttja kunden som utfört 

offshore outsourcing. Om en leverantör är medveten om att de är det enda alternativet för 

kunden att samarbeta med så kan de enkelt höja krav och priser på deras tjänster. Leverantörer 

behöver då inte heller vara rädda för att organisationerna ska byta till en annan leverantör, då 

de skulle innebära otroligt höga kostnader att flytta den tjänst som outsourcats till ett annat 

företag. När leverantörerna lyckas höja priserna och uppgradera sina egna befogenheter som 

företag så kan de enkelt integrera sig in i kundens marknader, vilket kan resultera i att 

leverantören blir en konkurrent. När leverantören växer i storlek så blir de mindre beroende av 

kunden. Detta resulterar i att kunden blir beroende av leverantören, istället för att leverantören 

ska vara beroende av kunden.  

Då leverantörerna växer tillsammans med organisationen som genomfört antingen offshore 

outsourcing eller offshoring så kommer även kostnaderna för arbetskraft öka i 

lågkostnadsländerna och bränsle- och transkortkostnader kommer att öka (Ellram et al., 

2013). Därför är det viktigt att ha flera alternativ till leverantörer så att de tär möjligt att byta 

för att leverantören ska vara beroende av kunden, istället för vice versa (Kotabe et al., 2008). 

Bengtsson et al. 2004, Gylling et al. 2015, Kotabe et al. 2008, Ellram et al. 2013 

3.5.4. Bristande kommunikation 

Bra kommunikation, eller relationshantering som det också kallas är en nyckelfaktor för 

framgångsrik offshore outsourcing. Bra kommunikation kan leda till minskade produktions- 

och transaktionskostnader, men det är väldigt svårt och komplicerat att upprätthålla bra 

kommunikation i det dagliga arbetet. Kommunikationsarbetet inom offshore outsourcing och 

offshoring är lika till strukturen, där det krävs en välutformad kontakt. Skillnaden är dock att 

offshoring är mer komplicerat och riskfyllt då det handlar om ett närmare samarbete där det 

krävs av både kund och leverantör att de kan gå längre än de regler, avtal och undantag som 

anges i avtalet. Kommunikationen inom offshoring kräver förtroende, engagemang och ett 

ömsesidigt intresse som är immateriellt och inte kan fångas i ett kontrakt. Kan en bra 

kommunikation inte upprätthållas så riskerar kunden att misstag via kommunikationsbrister 

ska uppstå vilket kan påverka kvalitén och leda till ökade kostnader (Mao et al., 2008).  
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3.5.5. Sekretessvagheter 

Det finns en potentiell brist på kontroll och insyn när en tredje man har informationen då det 

kan finnas en viss nivå av informationskänslighet då extern en part får tillgång till 

organisationens system och teknologi (Chow et al., 2009).  

Mao et al. (2008) skriver om hur viktigt det är att upprätthålla ett förtroende för den tredjepart 

som det samarbetas med, men som Chow et al. (2009) skriver så ökar attackytan vid offshore 

outsourcing eller offshoring. Tanken med offshore outsourcing må vara att ge mer 

tillgänglighet, men det ökar även chansen för enstaka fel och svaga punkter att attackera i 

form av kopiering.  

3.5.6. De anställdas inställning 

Offshore outsourcing kan leda till att de anställdas oro kan öka. En studie som gjordes vid 

Stockholms Universitet (Mahari et al., 2006) visade att offshore outsourcing leder till att 

fokusen inom ett företag flyttades från kvalitet till kvantitet, vilket resulterade i att de 

anställda blev lidande. Diverse förmåner drogs in, det förekom sänkning av löner, de anställda 

fick mindre ansvar och deras status minskade.  

Kessler et al. (1999) skriver om hur offshore outsourcing kan leda till betydande 

disorientering och förvirring för de anställda. Hur de anställda behandlas längs olika 

dimensioner av offshore outsourcingsprojektet har en viktig effekt på attityder och beteenden 

kring de anställda vilket påverkar hur de arbetar.  

Mahari et al. (2006) skriver även om att deras studie visade att stress, vantrivsel och 

arbetsotrygghet på grund av offshore outsourcingen ökade sjukfrånvaron bland de anställda. 

Slutsatsen som drogs av deras undersökning var att de anställdas inställning till offshore 

outsourcing försämrades då en ny fokus och nya styrmetoder skiljde sig från den tidigare 

organisationsstrukturen.  

3.5.7. Minskad innovativ förmåga 

Larsen et al. (2013) skriver om hur förflyttandet av icke-kärnprocesser kan leda till ökade 

kostnader för att förebygga, förhindra och reparera kostnader från minskad inlärningsförmåga 

och koordinationsförmåga.  

Ett problem som kan uppstå vid offshore outsourcing är att företaget som genomför offshore 

outsourcingen kan genomlida en viss förlust av innovativ kapacitet i form av kritiska 

kunskaper och kompetens. Då ett företag outsourcar en tjänst så kommer företaget att förlora 
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förståelse kring den tjänsten över tid. Även om tjänsten genomgår innovativa förändringar så 

kommer den innovativa kunskapen inte att passera via företaget, utan endast till den 

outsourcade delen och den externa parten. Om detta fortsätter utan företagets involverande så 

kan stora delar av ny kunskap stanna hos den externa parten, utan att överföras till själva 

företaget. I värsta scenario så kan företaget förlora sin förmåga att uppdateras med tekniska 

genombrott på en global nivå (Gonzalez et al., 2005). 

3.5.8. Bristande ledarskap 

Ungefär 70 % av alla de organisationsändringar som genomförs misslyckas, vilket har sin 

grund i brister i ledarskapet. För att genomföra en organisationsförändring så som offshore 

outsourcing så krävs det av ledningen att de är motiverade och villiga att ändras, någonting 

som är essentiellt i skapandet av en enad arbetsstyrka vilken tillsammans med ledningen kan 

sträva mot organisationens gemensamma mål (Beer et al., 2000).  

3.5.9. Kontrakt  

Ett vanligt misstag vid kontraktskrivande av offshore outsourcingöverenskommelser är att 

många företag tecknar långtidskontrakt som endast kan korrigeras med flera års mellanrum. 

Detta betyder att kontraktet säger hur ofta den outsourcade verksamheten kan omformas i 

förhållande till styrande och organiserande. Krävs det att den outsourcade delen måste 

omformas innan avtalsperioden så kan organisationen finna sig att behöva betala leverantören 

för extra kontraktavgifter. Detta kan resultera i att fler kontrakt måste skrivas vilka är 

detaljerade nog att innehålla särskilda prestationskriterier för att balansera den flexibilitet som 

krävs för att vara teknologiskt konkurrenskraftiga med omvärlden. Kontraktflexibilitet är 

därför någoting som måste tas i åtanke vid offshore outsourcingavtal (Harris et al., 1998).  

3.6. Framställning av teoretisk referensram 

De motiv och effekter som listats i den teoretiska referensramen har tillsammans med det 

valda sättet att tolka information på sammanställts i en figur. Bilden visar sambandet mellan 

de motiv och effekter som tillkommer med offshore outsourcing och offshoring samt hur 

ledningen på ett företag tolkar informationen för att ska en bild till hur förflyttandet av 

processer är uppbyggt utifrån ett transanktionsekonomiskt perspektiv.  
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Figur 4 Det teoretiska perspektivet av offshore outsourcing och offshoring.  
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4.0. Resultat 

Under detta kapitel så finns den relevanta informationen som erhållits via intervjuer och svar 

från det frågeformulär som skickats runt till företag. Resultatet är uppbyggt av information 

från två företag, där Företag A flyttat sin produktion från Sverige till Östeuropa och Företag 

B från Sverige till Indien. Det har beslutats att företagen och kontaktpersonerna från 

företagen ska vara anonyma efter förfrågan, vilket är varför företagen kallas Företag A och 

B.  

 

4.1. Resultat för Företag A (Offshoring)  

Företag A är ett svenskt producerande konsumentvaruföretag inom konfektyrbranschen med 

huvudkontor i Sverige. Kontaktpersonen från företaget är informationsdirektör, vilket gör hen 

till en lämpad person att besvara de frågor som ställts.  

Företag A flyttade delar av sin produkton under åren 2012-2013 från tre fabriker i Sverige och 

Finland till andra fabriker i Sverige samt Holland, Italien och Slovakien. Frågeformuläret är 

relevant till den offshoring som skett till Slovakien.  

Företag A flyttade produktionen till fabriker som de redan ägde, dvs. att de genomfört 

offshoring.  

4.1.1. Orsak  

Orsaken till att Företag A förflyttande sin produktion var enligt kontaktpersonen att de hade 

en överkapacitet i deras samlade produktionsstruktur.  Målet med förflyttningen av deras 

produktion till Östeuropa var därför först och främst att det skulle minska deras totala 

kostnader.  

4.1.2. Motiv  

De föredelar som Företag A funnit med deras förflyttning är att de framförallt erhållit lägre 

kostnader genom hela produktionsdelen inom företaget. Informationsdirektören för Företag A 

tog även upp hur de uppnått en ökad flexibilitet för produktionen i koncernen.   
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4.1.3. Effekter  

Den enda nackdelen som kontaktpersonen tar upp är att det är tråkigt att de behövt säga upp 

anställda då hen säger: 

Det är aldrig trevligt att behöva stänga fabriker och säga upp medarbetare. Men när flytten 

väl var genomförd upplevde vi inga direkta effekter. 

Förutom att de behövt säga upp folk så har de som citerat inte upplevt några effekter efter 

genomförandet.  

4.1.4. Kontroll 

Företag A upplevde endast mindre svårigheter och störningar under själva överförandet och 

förflyttandet av produktionen, men dessa problem kunde lätt hanteras då det var beräknat att 

svårigheter skulle uppstå. Tack vare att Företag A var förberedda inför svårigheter så kunde 

de fort lösa de mindre störningarna vilket innebar att flytten kunde avslutas inom utsatt tid och 

budget.  

4.1.5. Anställda 

De var som tidigare nämnt tvungna att säga upp de anställda som arbetade på de 3 svenska 

fabrikerna, samt den finska fabriken, vilket de verkligen beklagar.  

Kontaktpersonen säger dock att de nyanställt flera arbetare till de förflyttade fabrikerna inom 

både Sverige och Slovakien vilket hen tycker är positivt.   

4.1.6. Ökade kostnader 

Enligt kontaktpersonen på Företag A så hade de kostnader på ett antal hundra miljoner kronor 

som uppstod för genomförandet och flytten av produktionen, men hen säger dock att det ändå 

var rätt beslut att genomföra med tanke på de väldigt stora besparingar som de genererat med 

förflyttandet. 

4.1.7. Övrigt 

Informationsdirektören för Företag A poängterade hur lyckat deras förflyttning av produktion 

genom offshoring varit då de minskade det totala antal fabriker som fanns inom koncernen. 

Då de minskade antalet fabriker så resulterade det även i ett högre utnyttjande av de befintliga 

fabrikerna inom koncernen. Förutom att de nådde ett högre utnyttjande av fabriker så 

lyckades de även minska de fasta kostnaderna ut igenom hela organisationen.  
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4.2. Resultat för Företag B (Offshore outsourcing) 

Företag B är ett av nordens ledande detaljföretag och erbjuder finansiella tjänster till sina 

kunder. Kontaktpersonen från företaget är ansvarig över deras detaljhandel.  

Företag B flyttade under 2014 en del av sina IT-tjänster till Indien. De tjänster som 

outsourcats inkluderar IT angående retail, bank, försäkring och fastigheter. Frågeformuläret är 

relevant till alla dessa IT-tjänster.  

Företag B har under åren outsourcat många av deras tjänster inom IT-avdelningen då de gått 

från mainframe till monitoring. Kontaktpersonen skriver dock att de 2015 levererar ungefär 

40 % av deras totala IT-tjänster från en extern leverantör, vilket är en sänkning från 2014 då 

det var kring 50 %.   

4.2.1. Orsak  

Företag B listar en av de orsakerna till att de outsourcat sin IT-tjänst är det strävande de har 

att gå helt från mainframe till monitoring för att överlämna ansvar.  

De har större huvudsakliga orsaker till att de har genomfört offshore outsourcing än att de vill 

överlämna ansvar, vilka är listade här nedan: 

 De vill erhålla potentiella kostnadsmotiv med offshore outsourcing.  

 De vill nå förbättrande möjligheter när det kommer till att följa med i den snabba 

teknikutvecklingen med ökade innovationsmöjligheter.  

 De vill upprätthålla möjligheter som leder till att de effektivare möter och besvarar 

verksamhetens förändrade behov över tid. 

 De hoppas att då de lättare kan besvara efterfrågor och behov även bli snabbare på att 

svara upp mot nya affärskrav.  

Anledningen till att Företag B övervägde offshore outsourcing som lösning för att uppnå de 

ovan nämnda målen är på grund av att de sedan tidigare genomfört offshore outsourcing inom 

andra områden av IT-tjänsten och har av detta endast haft goda erfarenheter. De har aldrig 

outsourcat till en identifierad destination, utan köper IT-tjänster från både lokala och globala 

bolag.  

Det offshore outsourcingprojekt som de genomför just nu är tillsammans med ett globalt 

bolag med säte i Indien. Det företaget har dock kontor i olika delar av världen, så vissa av 
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tjänsterna som Företag B köper av det indiska företaget levereras från destinationer i både 

Europa och Asien.  

4.2.2. Motiv  

Företag B har under åren upplevt kostnadsfördelar med offshore outsourcing genom tidigare 

offshore outsourcingprojekt. Den offshore outsourcing som de genomför nu är i ett väldigt 

tidigt skede och de kan därför inte avgöra om projektet från 2014 är givande eller inte. De har 

dock gjort omfattande studier och har sedan tidigare endast goda erfarenheter av offshore 

outsourcing vilket gör att de bedömer att de kommer att erhålla kostnadsfördelar även med 

detta offshore outsourcingprojekt.  

Från tidigare offshore outsourcingprojekt som Företag B genomfört så har de sett att de inte 

förlorat någon innovativ förmåga. De har dessutom satt upp ett affärsmål som går ut på att 

deras innovationsförmåga ska öka med hjälp av en extern partner.  

4.2.3. Effekter  

Företag B listar en av sina effekter som den osäkerhet som finns kring faktumet att IT 

kommer att arbeta mer och mer på engelska. Det är någonting som deras kunder upplevt som 

en kommande utmaning då några av de affärsverksamheter som är deras kunder kan vara 

bristande på engelska. De har dock samma gränssnitt nu som innan offshore 

outsourcingprojektet för sina kunder, dvs. kommunikation genom både svenska och engelska.  

De har upplevt viss problematik kring kommunikation med leverantörerna då det har uppstått 

vissa svårigheter. Det tar lite tid för båda parter att harmonisera förväntningar med vad som 

verkligen kommer ut av en relation. Men inga svårigheter har varit så stora att de orsakat 

några förseningar eller kostnadsökningar för någon av parterna.  

Då kontaktpersonen för Företag B besvarade frågan om de är beroende av sina leverantörer så 

svarade hen: 

Självklart är vi beroende av våra leverantörer.  

Utan bönder, ingen mjölpåse i butikshyllan. 

Kontaktpersonen nämnde även att de leverantörer som de använder sig av vid offshore 

outsourcing idag inom IT är långsiktiga och nära partners.  
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4.2.4. Kontroll  

Företag B anser att styrande och ledande är nyckelfrågor vid offshore outsourcing. De har 

dock inte kunnat dra några slutsatser om de upptäckt svårigheter eller problem med deras 

senaste offshore outsourcingarbete. De kan dock säga att de inte haft problem då det handlar 

om inställningen gentemot offshore outsourcingprojektet från de anställda.  

Från tidigare offshore outsourcingprojekt har de sett att de inte förlorat någon form av 

kontroll, utan istället sett att de fått en ökad kontroll över vad som sker inom den externa 

delen. Genom att hantera styrning och ledarskapet på rätt sätt så har deras kontroll över 

processer och leveranser ökat.  

4.2.5. Anställda 

Företag B ser frågan kring kultur som en utmaning som de måste ta på allvar. För att nå en 

ökad förståelse mellan kulturerna så har Företag B utbildningssessioner som de ständigt 

genomför och planerar att fortsätta med.   

4.2.6. Ökade kostnader 

Företag B ser inte ökade kostnader som någonting negativt då det kommer till IT-tjänster, 

utan som någonting som i vissa fall kan vara bra för en IT-organisation. Kontaktpersonen 

hävdar att ökade kostnader är någonting gynnande för en IT-verksamhet.  

Ökande kostnader behöver inte vara ett problem. Tvärtom. Om massor av IT-utveckling 

behövs för att affärsverksamheten ska få riktigt vassa verktyg att konkurrera med så ökar 

kostnaderna av en bra anledning. Kostnaderna kan minska rejält om IT bromsar 

utvecklingsarbetet. Det får då till följd att affärsverksamheten förlorar konkurrenskraft och 

halkar på efterkälken i förhållande till sina konkurrenter. 

Företag B tycker att genom att mer resurser överförs till IT-verksamheten så ökar även 

konkurrenskraftigheten och resulterar i att de kan utvecklas vidare. Utan att fokusera 

resurserna på rätt del så kommer de att begränsa företaget.  

4.2.7. Övrigt 

Vid frågan om de upplevt sekretessvagheter så tar Företag B upp faktumet att de har en bank 

inom deras organisation vilket gör att säkerhet är en oerhörd viktig parameter och i deras fall 

så är segmenteringen av hemlig data en utmaning att ta på allvar. Men de har dock inte några 

svagheter med säkerhetsnätet och ingen hemlig information har läckt ut.  
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4.3. Framställning av resultat 

Utifrån vad de två olika kontaktpersonerna skrivit om deras upplevelser av offshore 

outsourcing respektive offshoring så har följande figur sammanställts. Figuren har samma 

utformning som den under framställningen av den teoretiska referensramen vilka är ämnade 

att jämföras för att se hur det teoretiska perspektivet skiljer sig från det praktiska perspektivet, 

dvs. hur praktiken skiljer sig från litteraturen.  

Figuren under framställning av resultat består av de två huvudrubrikerna Motiv och Effekter 

som även finns under framställningen av den teoretiska referensramen, men har i denna figur 

nya underrubriker. Underrubrikerna består av 5 olika kolumner vilka visar hur Företag A och 

B liknar och skiljer sig från litteraturen.  

Kolumn 1 redovisar de punkter som överensstämmer med både Företag A och B samt 

litteraturen. Kolumn 2 redovisar endast hur Företag B överensstämmer med litteratur och 

kolumn 3 redovisar endast hur Företag A överensstämmer med litteratur. Kolumn 4 tar upp de 

punkter som endast listats från litteraturen, utan koppling till Företag A och B. Det har även 

tillkommit en punkt under motiv, detta är en punkt som inte listats inom litteraturen, men som 

funnits inom praktiken för Företag B. Denna punkt är namngiven Investeringar och står under 

kolumn Bx, vilken endast inkluderar Företag B, utan koppling till litteraturen.  
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Figur 5 Det praktiska i jämförelse med det teoretiskaperspektivet av offshore outsourcing och 

offshoring.  
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5.0. Diskussion 

Diskussionsdelen jämför den information som erhållits via intervjuer från resultatdelen med 

den information som erhållits från litteraturen för att se hur de olika synsätten skiljer sig åt. 

Diskussionen introduceras med en jämförelse mellan offshore outsourcing och offshoring för 

att ge läsaren en förståelse kring hur de båda begreppen kan slås samman för att tolka de 

motiv och effekter som de båda har. Resultatkapitlet och diskussionsanalysen delar 

utformning av underrubriker för att jämförelsen ska vara strukturerad och enklare för läsaren 

att förstå. Diskussionen är utformad efter frågeformuläret för att underlätta för läsaren så att 

hen ska få en bättre förståelse. 

 

5.1. Offshore outsourcing i jämförelse till offshoring 

Även om både offshore outsourcing och offshoring innebär en förflyttning av produktion så är 

det en stor skillnad emellan de olika begreppen. För att följa Trotts (2008) definition av 

offshore outsourcing så är det en delegering från intern provision eller produktion till en 

extern enhet, vilket stöttas av Oshiri (2011) som definierar det som det upphandlande som 

sker med en tredjepartsleverantör för förvaltning och fullgörande av en viss mängd arbete. 

Utifrån dessa två definitioner som stöttar varandra så kan en idé kring vad begreppet offshore 

outsourcing innebär dras. För att sammansluta vad begreppet offshore outsourcing innebär så 

kan det enkelt skrivas som att det är de betydande bidrag från externa tredjepartsleverantörer 

av de fysiska eller mänskliga resurser som är förknippade med komponenter inom 

organisationen (Gilley et al., 2000).  

Offshoring är ett något annorlunda koncept då det inte handlar om att överlåta en del av den 

interna provisionen eller produktionen (Trott, 2008) till en tredjepartsleverantör, utan innebär 

att ett företag delar upp sina affärsfunktioner utomlands (Clampit et al., 2015) utan att 

överlåta någon del till en tredjepartsleverantör. De tjänster som förflyttas genom offshoring 

stannar inom företaget, som Sako (2005) skriver om offshoring, att det endast handlar om just 

förflyttningen av den inhemska produktionen och de tillhörande arbetena till utlandet.  
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Offshoring innebär dock inte att den förflyttade tjänsten med tillhörande uppgifter måste 

stanna inom företagets lokaler, utan kan även hänvisa till både interna och externa inköp av 

uppgifter och tjänster (Larsen et al., 2013), så länge som det sker på en plats utanför 

hemlandet till stöd för deras inhemska och globala verksamhet.  

För att börja jämföra offshore outsourcing med offshoring så kan det då enkelt dra en syntes 

att offshore outsourcing handlar om överämnande av ansvar till en tredjepart, oavsett om det 

är inrikes eller utrikes, och offshoring handlar om förflyttning av varor eller tjänster över 

nationsgränserna, som Clampit et al. (2015) skriver.  

Ellram et al. (2008) presenterar figuren kring det interna/offshore outsourcing kontinuum som 

visar hur de två begreppen offshore outsourcing och offshoring är besläktade i förhållande till 

hur de ses på varandra. Detta har lett till att arbetet utgått från att organisationer vare sig det 

handlar om offshore outsourcing eller offshoring har använt sig av ett 

transanktionskostnadsperspektiv (Ellram et al. 2008), vilket kan ses enligt figuren som 

sammanställts från den teoretiska referensramen.  

5.2. Orsak 

Beslutet kring om ett företag ska genomföra offshore outsourcing eller offshoring har sin 

grund i hur företaget ser ut på sin organisationsstruktur angående vad de har för resurser, 

kontakter, lokaler och avtal. Anledningen till att genomföra någon typ av sourcing kommer 

från det växande behovet att ligga före sina konkurrenter och uppnå lägre kostnader på den 

globala marknaden (Järvenpää, 2007).  

Globalisering och utvecklingstrender leder till att allt mer företag ser över sina alternativ för 

att uppnå mindre kostnader. Både offshore outsourcing och offshoring presenterar en lösning. 

Beer et al. (2000) skriver om hur de flesta traditionella organisationerna som är växande på 

den globala marknaden måste acceptera att ändringar i näringslivet kommer ske, oavsett hur 

de styr den interna organisationsstrukturen. Dessa företag har genom att följa utvecklingen av 

efterfrågan och konkurrens på marknaden förstått att de antingen måste ändra på sig och 

överleva på marknaden, eller dö ut och försvinna. Då Företag A genomfört offshoring och 

Företag B har genomfört offshore outsourcing så kan det enkelt förstås att de följt 

utvecklingstrenden och därmed genomfört de interna och externa förändringarna för att 

behålla sin konkurrenskraft.  
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Francis et al. (2005) skriver om hur offshore outsourcing och offshoring presenterar en 

möjlighet för företag för att avsevärt förbättra deras kunskaper och färdigheter kring alla delar 

ut i organisationen. Dessa två motiv, att de kan utvecklas och ha en djupgående inverkan i 

hela organisationen och inte bara på utövarna, är någonting som bidrar till att offshore 

outsourcing och offshoring är växande trender på den globala marknaden.  

Företag A genomförde mellan åren 2012-2013 ett offshoringprojekt vilket bestod av en flytt 

från fabriker i Sverige till ett flertal andra fabriker inrikes och utrikes, där en av dessa 

utrikesfabriker var lokaliserat i Slovakien.  

Företag A har utifrån frågeformulär inte nämnt någonting om att de velat erhålla en djupare 

kunskap eller färdigheter som Francis et al. (2005) skrivit att ha varit en av de anledningarna 

till att offshore outsourcing och offshoring är trender på den globala marknaden. Men de har 

nämnt att den huvudsakliga orsaken till förflyttningen av produktionen var för att de hade en 

överkapacitet i deras så kallade samlade produktionsstruktur och ville minska deras totala 

kostnader. De har som Beer et al. (2000) skrivit insett att de måste ändra sig strukturvis för att 

överleva på den globala marknaden. Företag A följer utvecklingstrenden på den globala 

marknaden vad beträffar behovet att ligga före sina konkurrenter genom att uppnå lägre 

kostnader (Järvenpää, 2007).  

Vad gäller minskade kostnader så var en av de orsaker till att Företag A ville förflytta 

produktionen på grund av den överkapacitet som hade erhållits. Överkapaciteten som de 

besatt innebar att de ville bättra sig och effektivisera deras flödeskedja. De ville erhålla ett 

högre utnyttjande av sina resurser i form av deras fabriker. Detta liknar det Dicken (2011) 

skriver om slöseri där optimering av verksamhetens resurser vilket i just detta fall är deras 

fabriker, leder till en reducering av kostnader genom att minska det slöseri som bestod av att 

inte utnyttja fabrikerna till dess fulla kapacitet.  

Företag B som genomfört offshore outsourcing hade 4 huvudsakliga orsaker med att lämna 

över sin IT-verksamhet. Deras första orsak till att outsourca var att de ville erhålla 

kostnadsmotiv med offshore outsourcing, vilket stöttar det McIvor (2008) skriver om det 

transanktionskostnadsekonomiska synsättet som leder till minskandet av sina kostnader. På 

grund av detta så kan det ses att även Företag B utgått från ett transanktionsekonomiskt 

perspektiv vid utformande av deras orsaker. Deras andra orsak handlade om att de ville nå 

förbättrande möjligheter angående att följa med i den snabba teknikutvecklingen för att få 

ökade innovationsmöjligheter. Detta stämmer överrens med vad Francis et al. (2005) skriver 
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då detta handlar om att nå en djupare kunskap då de vill nå ökade innovationsmöjligheter i 

framtiden. Även deras tredje orsak om att de effektivare ville möta och besvara 

verksamhetens förändrande behov kan kopplas till Francis et al. (2005) då Francis även 

skriver om att en av orsakerna är att organisationer vill utveckla deras färdigheter. Deras 

fjärde och sista orsak till offshoring handlade om att de lättare ville besvara efterfrågor och 

behov utanför verksamheten för att bli snabbare på att besvara nya affärskrav. Denna punkt är 

någonting som kan kopplas till Francis et al. (2005) då det handlar om djupare färdigheter. 

Det stämmer också in med vad Berggren (2004) skriver angående offshore outsourcing som 

leder till en ökning av flexibilitet och reaktionshastighet.  

Förutom att trender på den globala marknaden och att de ville uppnå minskade kostnader så 

ses även det transanktionsekonomiska synsättet som en av de stora orsakerna till att företag 

genomför förändringar av verksamheten.  

McIvor (2009) tar upp det transanktionskostnadsekonomiska synsättet som för företag 

används som ett sätt att nå konkurrensmotiv, vilket går in under både offshore outsourcing 

och offshoring. Det transanktionskostnadsekonomiska synsättet är ett perspektiv som både 

Företag A och B har använts sig av vid införandet av offshore outsourcing och offshoring.  

Företag A ville först och främst minska sina totala kostnader genom offshoring, vilket 

stämmer överens med vad McIvor (2008) skriver om att företag kommer att ta sitt beslut 

angående verksamhetsförändringar baserat på att reducera sin produktion och minska sina 

kostnader.  

Det McIvor skriver om reducering av produktion stämmer också in under Företag A då 

förflyttandet av produktionen även var på grund av att de hade en överkapacitet i deras 

samlade produktionsstruktur vilken de ville minska. Företag B har använt sig av det 

transanktionsekonomiska perspektivet på så sätt att de velat erhålla kostnadsmotiv, vilket 

stämmer överrens med McIvor (2008). Både Företag A och B har därför använt sig av ett 

transanktionsekonomiskt perspektiv vid förändring av deras verksamheter.  

5.3. Motiv 

Företag A och B har enligt frågeformulär besvarat frågan kring vilka motiv de erhållit vid 

offshoring respektive offshore outsourcing. Enligt frågeformuläret framhävde Företag A och 

B huvudsakliga faktorer de erhållit vid implementeringen av respektive arbetskoncept.  
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Företag A har enligt deras erfarenhet ansett att den ekonomiska aspekten har varit lönsam vid 

deras genomförande av offshoring. Offshoring enligt Weele (2010) frigör verksamheters 

likvida medel genom att behålla företagets arbete internt, men förflyttar produktionen till en 

annan destination, för att reducera företagskostnaderna. Införandet av en god lönsamhet 

kommer från att förflytta arbetet till ett lågkostnadsland som utför samma arbete för en lägre 

kostnad. Där av ökar möjligheten till att optimera verksamhetens resurser genom att minimera 

slöseri likt det Dicken (2011) skriver. Detta är någonting som Företag A upplevt på så sätt att 

de erhållit lägre kostnader och en ökad flexibilitet.  

Företag A har dessutom upplevt en ökad flexibilitet som en fördel vid införandet av 

offshoring, detta har dock inte Bengtsson et al. (2004) framhävt, då han bara nämnt ökad 

flexibilitet som en fördel inom offshoring, utan endast vid offshore outsourcing. Den ökade 

flexibiliteten är inget element som förtydligas utan är endast ett element som Företag A listat 

som en erfarenhet, som endast kopplas till den praktiska delen av offshoring.   

Företag B hade precis infört sitt nuvarande offshore outsourcingprojekt vilket gör att det inte 

går att värdera vilka motiv som har åstadkommits, eftersom införandet är i ett för tidigt skede 

där det inte kan avgöras ifall det är givande eller inte. Däremot har Företag B tidigare goda 

erfarenheter gällande offshore outsourcing då det tycker att det är ett gynnande arbetskoncept, 

därför tror även Företag B att de kommer erhålla kostandsmotiv i deras nuvarande offshore 

outsourcingprojekt.  

Offshore outsourcing bedöms enligt Chánez et al. (2000) som en viktig funktion till att 

efterstäva en god ekonomisk lönsamhet. Målsättningen vid införandet är reduceringar av 

diverse funktioner så som tid, slöseri och inventarier (Metters, 2007), vilket Företag B uppnått 

då de fått lägre kostnader genom tidigare offshore outsourcingprojekt.  

Uppbyggandet av en kostnadsreducerande strategi genererar ekonomiska motiv samt 

strategiska betydelser enligt Weele (2010), detta är någonting som kan kopplas till Företag B 

och dess offshore outsourcing då de som tidigare nämnt erhållit minskade kostnader. Vid 

införandet av offshore outsourcing kan den innovativa förmågan förminskas eftersom 

verksamheter som inför offshore outsourcing förlitar sig enormt på den externa parten 

(Gonzalez et al., 2005). Men enligt Företag B så säger kontaktpersonen att den innovativa 

förmågan fortfarande är i samma nivå, även om Gonzalez et al. (2005)anser att offshore 

outsourcing är en funktion som hämmar den innovativa förmågan. Kontaktpersonen säger till 
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och med att deras innovationsförmåga ska öka med hjälp av en extern partner. Detta är alltså 

någonting som skiljer litteraturen och praktiken från varandra.  

5.4. Effekter 

Mao et al. (2008) skrev om hur utfallet till om ett offshore outsourcing- eller 

offshoringprojekt skulle lyckas eller misslyckas hängde på några påverkande faktorer. Dessa 

faktorer bestod av den nivå av kontroll som ett företag besatt i förhållande till kontrakt och 

lösningar. Om ett företag inte skulle ha tillräcklig kontroll över projektet så skulle det kunna 

ske svårigheter genom kulturella skillnader, kommunikationshinder och genom brist på 

kontakt med personal.  

Företag A har dock inte upplevt några problem på de faktorer som nämndes av Mao et al. 

(2008) angående kultur, kommunikation och personal. Den enda faktoren som de såg som en 

nackdel efter förflyttandet av produktionen till Slovakien var att de behövde stänga fabriker 

och därigenom varit tvungna att säga upp anställda. Detta kan dock betyda att en form av 

badwill uppstått (Bakhtiari, 2014). Har badwill uppstått så innebär det att Företag A sparkat 

de anställda på ett sätt som inte är i enighet med en god affärssed.  

Trots att de varit tvungna att göra sig av med anställda så är detta knappast fallet. 

Förflyttningen var känd sedan länge innan den genomfördes och de anställda fick 

avgångsvederlag då de sades upp, så någon form av badwill har inte förekommit för Företag 

A.  

Företag B har upplevt effekter angående språk och deras arbete med leverantörer vid deras 

offshore outsourcing av IT verksamheten.  Då de följer de globala trenderna angående 

globalisering som Ber et al. (2000) skriver om hur ändringar i näringslivet kommer att ske 

oberoende av hur den interna organisationsstrukturen styrs så vet de att förändringar kommer 

att ske. En av dessa förändringar handlar om hur IT rör sig mot att genomföras mer och mer 

på engelska. Anledningen till att de ser detta som en nackdel är att det kan bli en utmaning för 

deras kunder som kan vara bristande på engelska.  

Detta kan liknas med det som Larsen et al. (2013) skriver om hur ökade kostnader kan uppstå 

genom språk vilket endast kan lösas genom att lägga ner ökad tid och kostnader för att nå en 

alternativ lösning. I Företag B:s fall är det att de genomför IT på både svenska och engelska. 

Företag B har även upplevt problem med deras leverantörer genom missförstånd och brist på 

förståelse lett till att det tagit tid för de båda parterna att harmonisera de förväntningar som de 
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båda parterna har på varandra. Detta stämmer överrens med vad Matloff (2005) skriver 

angående hur kulturella skillnader och kommunikativa glapp har en påverkan på det 

kvalitativa arbetet. Företag B skriver dock att de kommunikativa glappen inte orsakat några 

föreningar eller kostnadsökningar.  

Företag B är beroende av sina leverantörer vilket enligt Berggren (2004) kan leda till ett för 

stort beroende av sina leverantörer. Kotabe et al. (2008) skriver om hur viktigt det är att ha 

olika alternativ till leverantörer så att en organisation förhindrar att bli beroende. Företag B 

har trots detta en nära relation med sina leverantörer som de ser som långsiktiga och nära 

partners. Då de har ett nära samarbete så kommer detta att förhindra drastiska ökade kostnader 

från leverantören som Ellram et al. (2013) skriver angående att kostnader från leverantörer 

kommer öka i framtiden då kund och leverantör kommer att växa tillsammans med en bra 

relation och kommunikation.  

5.5. Kontroll 

Företag A har inte upplevt några svårigheter vid kontrollerandet av deras offshoring. De har 

dock upplevt mindre svårigheter och störningar under överförandet och förflyttandet av 

produktionen vilket var beräknat så de kunde lätt hantera dessa problem. Kontrollproblem 

angående offshoring är ingenting som stöttats av någon erhållen artikel då det endast står om 

hur offshoring ger en ökad kontroll. Larsen et al. (2014) skriver om hur decentralisering leder 

till en högre arbetsintensivitet, vilket skulle förklara hur Företag A lyckades vara förberedda 

och hantera störningarna. Genom decentralisering kommer en ansvarsuppdelning som 

förenklar arbetsflöden vilket leder till kontroll och struktur (Leiponen et al., 2011), vilket 

Företag A tycks ha med tanke på att de kunde hantera störningarna.  

Företag B har genomfört tidigare offshore outsourcingprojekt och berättar att de utifrån 

tidigare erfarenhet anser att styrande och ledande är nyckelfrågor vid offshore outsourcing. Då 

de värderar styrande och struktur så kan en slutsats dra att de genomfört någon form av 

decentralisering inom deras hierarki då de likt det Leiponen et al. (2011) skriver om kontroll 

och struktur.  

5.6. Anställda 

Vad som kan uppstå efter någon form av förflyttning är att viss disorientering och förvirring 

utvecklats för de kvarblivande anställda inom koncernen (Kessler et al., 1999). Detta gäller 

dock endast för organisationer som genomfört offshore outsourcing enligt den litteratur som 

erhållits. Företag A genomförde offshoring och har trots detta funnit samma resultat då det 
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uppstod mycket turbulens bland de anställda innan och efter förflyttandet från de tre 

fabrikerna inom Sverige. Trots detta så har det inte uppstått någon form av badwill som 

Bakhtiari (2014) skriver att kan uppstå då arbetare måste sluta då det sköttes på ett 

professionellt sätt då de anställda var medvetna om den gjorda förändringen. Kontaktpersonen 

för Företag A skriver om hur de anställt nya anställda vid den nya fabriken, vilket säger emot 

vad Kessler et al. (1999) skriver om disorientering och förvirring för de kvarblivande 

anställda då deras förflyttande av produktion även gjorde plats för många nya tjänster inom 

både Sverige och i Slovakien. Offshoring kan föra med sig problematik genom 

kulturskillnader (Larsen et al., 2013), men detta är inte någonting som upplevts för Företag A. 

Företag A har inte infört någon känd form av expertis för deras offshoring. 

Företag B har inte upplevt några svårigheter med de före detta anställda som de hade i 

Sverige, så det har inte uppstått någon form av stress, vantrivsel eller arbetsotrygghet som 

Mahari et al. (2006) skriver. De har med deras offshore outsourcingprojekt fokuserat på de 

anställda för den outsourcande delen då de ser kultur som en viktig aspekt som måste tas på 

allvar. De vill inte att de ska uppstå några kommunikationsbrister som kan påverka kvalitén 

inom koncernen som Mao et al. (2008) skriver att en dålig kommunikation mellan kund och 

leverantör kan vara skadligt för företaget. Därför har de inlett utbildningssessioner för att 

främja en god kommunikation trots kulturskillnaderna mellan Sverige och Indien. Henry 

(1995) skrev om hur det är enkelt att lära ut hur den outsourcade delen ska arbeta, men hur det 

blir svårare att ge dem en mer gemensam förståelse som de behöver för att vara en integrerad 

del av organisationen. Då Företag B har utbildningssessioner som införts på grund av 

kulturskillnaderna så kan detta hjälpa till att komma över den känsla av särskiljbarhet som 

uppstår vid skillnader mellan kulturer som Clifford (1988) skriver.  Företag B tillför därmed 

expertishjälp för att utbilda de anställda vid den outsourcade delen genom personal, metoder 

och teknik så som Sparrow (2003) skriver. 

5.7. Kostnader 

Kostnader är någonting som uppstår vid både offshore outsourcing och offshoring vilka 

kommer i formen av dolda kostnader. Dessa dolda kostnader är de oväntade kostnaderna som 

förekommer vid implementerande av strategiska beslutsfattande processer (Larsen et a., 

2013).  

De dolda kostnaderna är någonting som Företag A upplevt då de säger att de hade kostnader 

på ett antal hundra miljoner under förflyttandet av produktionen. De säger dock att de tycker 



 

47 

 

att offshoring var rätt beslut för dem då de gjort väldigt stora besparingar som de genererat 

sedan förflyttningen. Likt det McIvor (2007) skriver om att sådana förändringar betraktas som 

kostnadsreducerande strategier så har Företag A upplevt detta. Då Företag A minskade sitt 

antal fabriker så påverkade det även reducerande av tid, besparingar av inventarier i form av 

fabriker likt det Dicken (2011) skriver om hur optimeringar av verksamhetens resurser 

minimerar slöseri. Larsen et al. (2013) listar exempel på de dolda kostnader som kan uppstå 

vid förflyttande av produktion, där en av punkterna ses vid Företag A och deras förflyttande, 

vilken är kostnader för uppsägningar. 

Företag B har ett annorlunda synsätt på ökade kostnader där de inte ser dem som någonting 

negativt likt det Larsen et al. (2014) skriver om hur ökade kostnader påverkar företagets 

resultat negativt eller vad McIvor (2007) skriver om att undvikandet av kostnader är en 

kostnadsreducerande strategi. De ser ökade kostnader som ett positivt verktyg för att 

konkurrera. De ser de ökade kostnaderna som tillväxt, vilket i deras fall är tillväxt av deras 

IT-tjänst. IT-tjänstens ökade kostnader ses inte som någonting negativt, då de ser det som 

tillförande av resurser så att de kan växa och öka konkurrenskraftigheten och ett utnyttjande 

av teknologi likt det Armstrong (2007) skriver om att förbättringar genom den teknologiska 

aspekten förbättrar den ekonomiska aspekten.  

5.8. Övrigt 

Företag A lyckades erhålla ett högre utnyttjande av sina fabriker och en lägre kostnad igenom 

hela organisationen, vilket stämmer överens med vad Berggren (2004) säger om offshore 

outsourcing och dess påverkan på flexibilitet. Företag A har dock genomfört ett 

offshoringprojekt vilket är någonting som inte hittats inom någon av de erhållna artiklarna.  

Företag B berättade om hur säkerhet var en viktig paramenter då de har en bank inom deras 

organisation. Chow et al. (2009) tog upp hur det finns en risk för informationskänslighet då en 

extern part får tillgång till en organisations system och teknologi. Trots detta så har de inte 

upplevt några sekretessvagheter under deras offshore outsourcingupplevelser. Likt vad Mao et 

al. (2008) skriver om hur viktigt det är att upprätthålla förtroende för den tredjeparten för att 

undvika sekretessvagheter så har Företag B lyckats upprätthålla ett nära samarbete med deras 

leverantörer.  
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5.9. Sammanställning av diskussion 

Vad Beer et al. (2000) skriver om att ungefär 70 % av alla organisationer som genomför 

förändringar misslyckas tycks inte stämma in under varken Företag A eller B då de båda 

företagen är nöjda med sin offshore outsourcing respektive offshoring. 

Det har hittats skillnader mellan de teoretiska och praktiska perspektiven som utformats inom 

studien vilka kan ses på figur 4 och figur 5. Vad som skiljer de två figurerna åt och därmed 

vad som skiljer litteraturen från praktiken åt är att en punkt tillkommit under motiv och det är 

4 punkter under effekter som inte upplevts i praktiken. Företag B introducerade begreppet 

kostnader som en fördel då de ansåg att ökade resurser på en avdelning betyder att det är en 

avdelning som kommer att växa vilket resulterar i konkurrensmotiv.  

De andra motiv som skiljer sig åt mellan litteratur och praktik är utnyttjande av teknologi, 

experter och utbildning och ökad flexibilitet.  

Inom litteraturen så var utnyttjandet av litteraturen förekommande bland både offshore 

outsourcing och offshoring, men efter att intervjuerna med företagen genomförts visade det 

sig att det endast är Företag B som genomfört offshore outsourcing som upplevt någon form 

av utnyttjande av teknologi då de upplevde att de erhöll en ökad innovativ förmåga med hjälp 

av den externa parten. Detta är på grund av att de outsourcat till en extern part som är 

specialiserad på den aktivitet som outsourcats och för att de ständigt genomför 

utbildningssessioner för de anställda vid den outsourcade delen. Detta påverkar även en av de 

effekter som listats enligt det teoretiska perspektivet, vilken är den punkt som är benämnd 

som minskad innovativ förmåga. Då de utgår från tankesättet att de kommer få en ökad 

innovativ förmåga genom deras leverantörer så är detta inte längre någonting som är relevant 

för antingen offshore outsourcing eller offshoring. Företag A har aldrig upplevt minskad 

innovativ förmåga och det har aldrig hittats inom litteraturen för offshoring, därför är punkten 

om minskad innovativ förmåga listad under kolumn 4.  

I litteraturen så hävdades det att både organisationer som genomfört offshore outsourcing och 

offshoring upplevt en ökad expertis och utbildning som en fördel. Företag A har inte upplevt 

någon form av ökad expertis. Företag B har däremot som tidigare nämnt utbildningssessioner 

för att minska klyftan mellan de två olika kulturerna vilket påverkar den nivå av kunskap som 

finns inom organisationen och den outsourcade delen. Detta påverkar även den första listade 

nackdelen, vilken handlar om kultur. Företag A har inte upplevt någon form av kulturkrock, 

detta kan bero på att de endast genomfört offshoring inom Europa, vilket innebär att det inte 
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existerar någon stor kulturklyfta. Företag B har däremot outsourcat till Indien, ett land med en 

väldigt olik kultur gentemot den svenska. Tack vare deras utbildningssessioner så minskar den 

kulturella klyftan, men det är fortfarande någonting som de ständigt måste arbeta med.  

Offshore outsourcing och offshoring är två begrepp som betraktas vara kostnadsreducerande 

tillvägagångssätt enligt litteraturen, vilket bekräftats enligt praktiken. Både Företag A och B 

har upplevt minskade kostnader och hade det som orsak då de hade ett 

transanktionskostnadsperspektiv vid införandet av organisationsförändringarna.  

Båda företagen tycks ha någon form av decentralisering då deras förflyttande av processer 

genomförts på ett sådant sätt att de kunnat ha en bra kontroll över alla aktiviteter vid 

respektive koncept. Detta betyder även att det bristande ledarskap som litteraturen säger att 

förekommer vid offshore outsourcing inte stämmer överrens med praktiken. Detta innebär att 

bristande ledarskap inte är relevant för varken offshore outsourcing eller offshoring.  

En ökad flexibilitet är någonting som upplevts för både Företag A och B. Men litteraturen 

säger att det endast är vid offshore outsourcing som en ökad flexibilitet kan uppnås. Företag A 

listar avverkandet av deras fabriker som en huvudsaklig faktor till deras ökade flexibilitet. Då 

de ersatte ett flertal fabriker inrikes med fabriker runt om i Europa så har de inte bara erhållit 

minskade kostnader, utan även en ökad flexibilitet.  

Dolda kostnader är förekommande inom offshore outsourcing och offshoring enligt 

litteraturen. Detta är även förekommande inom praktiken då de båda företagen upplevt några 

former av dolda kostnader. Enligt Företag A så innebar deras förflyttande av produktion 

kostnader på flera hundra miljoner, där inte alla utgifter var beräknade kostnader. Företag B 

upplevde kostnader då kontrakt och överenskommelser mellan kund och leverantör var 

oklara, då det uppstod viss problematik när projektet inleddes på grund av osäkerheter kring 

vanor mellan kund och leverantör. Företag A har inte upplevt kontraktskrivande som en 

nackdel, som litteraturen hävdar kring offshoring. Dolda kostnader enligt litteratur och praktik 

stämmer överrens in med varandra vilket gäller för både offshore outsourcing och offshoring. 

Sedan stämmer kontrakt in som en nackdel för offshore outsourcing som både litteratur och 

praktik hävdar.  Varken Företag A eller B har upplevt någon form av bristande ledarskap, 

trots att litteraturen säger att det är förekommande för både offshore outsourcing och 

offshoring.  
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Företag A har inte upplevt några sekretessvagheter med deras offshore outsourcing, trots att 

litteraturen säger att de bör ha upplevt det. Företag B har däremot erkänt att det kan uppstå 

sekretessvagheter om de inte värderar säkerhet så högt som de gör. Men då de inte upplevt 

några sekretessvagheter med något offshore outsourcingprojekt så har det inte listats under det 

praktiska perspektivet.  
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6.0. Slutsats 

Sista kapitlet drar en slutsats kring hur litteraturen och praktiken skiljer sig åt samt vilka 

motiv och effekter som finns enligt båda synsätten.  

 

Det är svårt att säga om litteratur och praktik har en sammanhängande syn på de två 

begreppen, då det spelar stor roll hur deras offshore outsourcing eller offshoring genomförts, 

hur det har styrts och med vilka resurser. Motiven och effekterna mellan de två begreppen 

harlikheter och olikheter. Beslutet kring om en organisation ska genomföra antingen offshore 

outsourcing eller offshoring handlar om hur deras interna organisation är uppbyggt, vilka 

kontakter de har och vilka målsättningar de har med en förändring av organisationsstruktur.  

Det finns likheter i form av organisationsförändringar som genomförs efter respektive 

förflyttning. Minskade kostnader, decentralisering och ökad flexibilitet är de motiv båda 

företagen hade gemensamt. Deras målsättningar har liknande former där båda företagen 

strävar efter förbättring i from av eliminering av dolda kostnader, en punkt som båda 

fallföretag har gemensamt. De motiv och effekter är inte identiska till vad de två fallföretagen 

upplevt. Sekretessvagheter vid samarbeten som informationsläckage, bristande 

kommunikation, minskad innovativ förmåga och bristande ledarskap är fyra punkter som inte 

upplevts i praktiken, utan endast benämnts inom litteraturen. Någonting som är viktigt att ha i 

åtanke vid tolkning av denna undersökning är faktumet att resultaten som nåtts är väldigt 

partiska. Källorna som använts i resultatet är endast de två företagen, vilket betyder att de 

kunnat välja vad de vill ta upp och därmed ge deras egen tolkning över hur lyckat deras 

offshoring och offshore outsourcing projekt egentligen var. Som företag tjänar de givetvis på 

att måla upp sig själva som framgångsrika och har med största sannolikhet undvikit att ta upp 

de aspekter som varit negativa med deras förflyttande av kärn- och icke kärnprocesser.   

Det är svårt att genomföra någon form av generalisering av resultatet i denna studie då de två 

begreppen offshore outsourcing och offshoring är så pass olika och de två fallföretagen skiljer 

sig åt så mycket. Denna studie kan dock användas som mall för att se vad det kan finnas för 
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motiv och effekter för respektive begrepp. Studien är endast begränsad till svenska företag 

som infört antingen offshore outsourcing eller offshoring och kan därför inte tillämpas som en 

praxis för vilken organisation som helst. Den är baserad på två stora företag som har tidigare 

erfarenheter av offshore outsourcing respektive offshoring, vilket betyder att de sedan tidigare 

vetat om riskerna och de möjligheter som finns, vilket gjort att de enklare kunnat hantera och 

styra förflyttningarna. För framtida forskning kring ämnet så är det viktigt att ha detta i 

åtanke. Genom deras tidigare erfarenheter så har deras chanser för en lyckad 

organisationsförändring ökats. Då denna studie handlar om vad för motiv och resultat en 

organisation har till både offshore outsourcing och offshoring så kan framtida forskning se på 

hur organisationer ser på alternativa strategier, så som insourcing för att utöka bilden som 

finns av aktiviteter inom och utanför organisationens gränser. Studien är grundad på två 

väldigt olika företag som använt sig av varsin förflyttningsstrategi vilket gör det svårt att 

identifiera likheter och olikheter, men denna studie har funnit några.  De likheter och olikheter 

som nåtts mellan de olika strategierna från denna studie kan användas som insikt för vidare 

studier för att se hur vanligt det är att uppleva lika och olika utmaningar för andra liknande 

strategier. 
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser sista terminen på programmet Industriell 

Ekonomi. Vi fördjupar oss inom offshore outsourcing och offshoring till Indien och 

Östeuropa. Syftet med undersökningen är att undersöka vad litteraturen säger kring offshore 

outsourcing i jämförelse till hur det fungerar i praktiken, dvs. vad företag säger kring sina 

upplevelser av offshore outsourcing. 

Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara några frågor som vi har sammanställt 

angående offshore outsourcing för ert företag på nästa sida. 

Väljer ni att ställa upp som respondent, kommer ni att hjälpa oss väldigt mycket. Vill ni 

erhålla en kopia av uppsatsen när den är klar, eller är intresserad av att läsa hur andra 

organisationer har resonerat i beslutet om offshore outsourcing så finns denna möjlighet.  

Vi vill poängtera att möjligheten till att vara anonym finns, vill ni inte att vi ska ange individ 

eller organisation kan vi utesluta det i undersökningen. 

Vi skulle uppskatta ifall ni besvarade frågorna fortast möjligast. Vi uppskattar ifall ni tar er 

tiden.  

Med vänliga hälsningar, 

Abdi M. Guelleh  

Philip S. Gommel 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

Bakgrund 

- Vilken typ av företag är ni?  

- När genomförde ni ert offshore outsourcingsprojekt? 

- Vart outsourcade ni och varför valde ni denna destination? 

Orsak 

Varför valde ni att outsourca? 

Konkreta motiv och effekter 

- Vad har ni upplevt för motiv? 

- Vad har ni upplevt för effekter? 

Kontroll 

- Har ni några problem vid kontroll av den outsourcade delen?  

- Kommunikation, kulturella svårigheter, språk eller missförstånd?  

Anställda 

- Hur påverkade offshore outsourcingen era anställda?  

- Avskedningar, förflyttningar av personal? 

Kostnader 

- Vad för kostnader tillkommer för er offshore outsourcing?  

Övrigt 

- Finns det något mer som ni tror kan vara användbart för undersökningen? 

- Vill ni kontakta oss angående övrig information som ni tycker är relevant så kan vi nås 

via: 

 

xxxx@student.hig.se 


