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Background and problem discussion: The outsourcing decision can be taken on many 
different grounds and the most common motivators in private enterprise are, strategic 
motivators such as to streamline operations and focus on the core business or cost-saving 
motivators. Many companies outsource parts of their business without a thorough feasibility 
study, due to the senior executives' personal experiences, family relationships, feelings, or 
successful anecdotes of other companies' successful outsourcing projects. Decisions based on 
trends or feeling can have a direct negative impact on the long-term outcome of the 
outsourcing activity due to lack of analysis and preparation. In order to make sustainable 
decisions, it is important to take time to conduct a thorough feasibility study to predict the 
costs, challenges, opportunities and activities that an outsourcing project is meant to bring. 

Objective: The aim of this work is to analyze three cases of outsourcing by using a general 
model. The model is based on the theories that have emerged in the literature study of what a 
feasibility study should contain and what differences between the pre-calculus and post-
calculus that mostly are detected. The model aims to be a tool for future outsourcing 
feasibility studies to identify different types of costs, activities and impact. 

Method: The chosen research method is a exploratory case study in which the feasibility 
study compares with the project results regarding costs and knowledge transfer of the three 
selected projects for the production transfer. 

Theory: The theoretical part of the paper describes the main theories in the areas of 
outsourcing study, decision making, risk, cost and selection of the outsourcing partner. In 
addition, it treats the subject tacit knowledge and transfer because it is a critical parameter in 
an outsourcing decision.  

Analysis: The three projects which have been analyzed were different in nature. Common for 
all of them is that all three require a feasibility study, estimated cost and budget and a method 
for knowledge. The analysis is made in comparison with the model for a feasibility study 
prepared on the basis of theories.  

Conclusion: All the projects in the case study have had a different focus than cost reduction, 
and they would probably have been carried out even if the calculations had shown an 
increased in costs. Decisions about outsourcing are already mentally made when the formal 
decision will be taken. It’s common that calculations of the feasibility study are often heavily 
underestimated. I have unfortunately not been able to find any evidence of why the difference 
between the pre-calculus and the post-calculus occur, neither in the literature study, nor in the 
cases. My idea is that a time-pressed pre-and a non-correlated model for pre-and post-
calculation make it difficult to make a complete comparison. Once the project is completed, 
everybody are already on their way to the next mission and to then set aside time to do a 
thorough after calculation of a completed project is rarely a priority. 

  



SAMMANFATTNING 
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Sektion: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola 
Course: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Bakgrund och problemdiskussion: Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder 
och de vanligast förekommande motivatorerna i privat näringsliv är strategiska motivatorer 
som att renodla verksamheten och fokusera på sin kärnverksamhet eller kostnadsbesparande 
motivatorer. Många företag lägger ut delar av sin verksamhet utan någon grundligare 
förstudie, på grund av högre chefers personliga erfarenheter, familjeband, känslor eller 
lyckosamma anekdoter om andra företags framgångsrika outsourcingprojekt. Beslut som 
grundas på trender eller känsla kan ha en direkt negativ påverkan på det långsiktiga resultatet 
av outsourcingaktiviteten på grund av bristande analys och förberedelse. För att kunna fatta 
långsiktigt hållbara beslut är det viktigt att ta sig tid att utföra en grundlig förstudie för att 
kunna förutse vilka kostnader, utmaningar, möjligheter och aktiviteter outsourcingprojektet 
för med sig.  
Syfte: Syftet med arbetet är att analysera tre fall av outsourcing med hjälp av en generell 
modell. Modellen baseras på de teorier som framkommit i litteraturstudien om vad en 
förstudie bör innehålla och vilka brister som brukar upptäckas i en efterkalkyl och som man 
därför behöver ha en större fokus på redan i förstudien. Modellens syfte är, förutom att vara 
ett analysverktyg i uppsatsen, att vara ett hjälpmedel för framtida outsourcingförstudier för att 
identifiera olika typer av kostnader, aktiviteter och påverkan. 
Metod: Den valda forskningsmetoden är av karaktären explorativ fallstudie där förstudiernas 
överensstämmelse med resultatet utforskas med avseende kostnader och kunskapsöverföring i 
tre utvalda projekt för produktionsflyttar.  

Teori: Den teoretiska delen i uppsatsen beskriver huvudteorierna inom områdena 
outsourcingens förstudie, beslutsprocess, risker, kostnader och urval av outsourcingpartner. 
Dessutom behandlas ämnet tyst kunskap och överföring eftersom det är en kritisk parameter i 
ett oursourcingbeslut. 

Analys: De tre projekten som har analyserats var olika till sin natur, Det gemensamma för 
projekten är att alla tre kräver en förstudie, en kostnadskalkyl och budget samt en metod för 
kunskapsöverföring. Analysen görs i jämförelse med den modellen för förstudie som tagits 
fram utifrån teorierna. 

Slutsats: Alla projekten i fallstudien har haft en annan fokus än kostnadsreducering och de 
hade förmodligen genomförts även om kalkylen hade visat på ökade kostnader.  

Beslut om outsourcing är ofta redan är mentalt fattat när det formella beslutet ska fattas och 
det finns en risk att man väljer att presentera en så positiv kalkyl som möjligt för att minska 
risken för ett avslag. I de efterkalkyler som gjorts är kalkylerna i förstudien ofta kraftig 
underskattade. Jag har tyvärr inte lyckats finna något bevis för vad differensen mellan 
förstudiens kalkyl och efterkalkylen kan bero på, varken i litteraturstudien, eller i empirin. 
Min tanke är att en tidspressad förstudie och en icke korrelerad modell för för- och efterkalkyl 
gör att det är svårt att göra en fullständig jämförelse. När projektet är avslutat, är man redan 
på väg till nästa uppdrag och att då avsätta tid för att göra en grundlig efterkalkyl på ett 
avslutat projekt är sällan prioriterat.  
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1 INLEDNING 
 
I kapitlet ges en beskrivning av bakgrund och problemdiskussion samt vilka frågeställningar 
som kommer att utredas. Vidare redovisas vilken forskningsmetod som använts och hur 
arbetet har avgränsats. En läsanvisning identifierar målgrupp och hjälper läsaren att förstå 
valda begrepp.  
 
Outsourcing blev allt vanligare under 1980-talets senare hälft för att under 1990-talet bli ett 
självklart alternativ för delar av företagens processer. Initialt outsourcades enklare 
modulmontage, i slutet av förädlingskedjan till en lokal leverantör, men numera outsourcas 
komplexa processer, i början av förädlingskedjan, till en leverantör som kanske befinner sig i 
en annan världsdel. Outsourcing är inte längre enbart utläggning av produktion av en varaeller 
tjänst, numera bidrar leverantören även med specialkompetens inom produkt- och 
processförbättring och blir därmed en strategisk partner till företaget.  
 
Ju mer komplicerad processen är desto grundligare måste man gå till väga när man 
undersöker förutsättningarna för att flytta processen. I denna uppsats kommer jag att 
undersöka hur man i litteraturen ser på förstudiens vikt och utformning, vad som är svårt och 
vad som brukar negligeras eller glömmas bort. Utifrån teorierna skapar jag en modell som i 
analysen appliceras på förstudien i några genomförda projekt för att kunna identifiera 
skillnader och likheter mellan teorin och praktiken.  
 

1.1 Bakgrund 
Ett outsourcingbeslut kan fattas på många olika grunder och varje artikelförfattare har sin 
egen uppsättning av motivatorer. De vanligast förekommande motivatorerna i privat 
näringsliv är strategiska motivatorer som att renodla verksamheten och fokusera på sin 
kärnverksamhet eller kostnadsbesparande motivatorer (Kremic et al. 2006). Många företag 
lägger ut delar av sin verksamhet utan någon grundligare förstudie, på grund av högre chefers 
personliga erfarenheter, familjeband, känslor eller lyckosamma anekdoter om andra företags 
framgångsrika outsourcingprojekt. Andra väljer att följa efter viktiga kunders eller 
konkurrenters etableringar i lågkostnadsländer (Khanna et al., 2005).  
 
Beslut som grundas på trender eller känsla kan ha en direkt negativ påverkan på det 
långsiktiga resultatet av outsourcingaktiviteten på grund av bristande analys och förberedelse 
(Fill & Visser, 2000, Wu et al., 2005). Det är vanligt att både kostnader och arbetsinsatser 
underskattas när ett outsourcingbeslut övervägs och resultatet blir inte lika fördelaktigt som 
man hade beräknat. Därför är det viktigt att ta sig tid att utföra en grundlig förstudie för att 
kunna förutse vilka kostnader, utmaningar, möjligheter och aktiviteter outsourcingprojektet 
för med sig för att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut.  
 

1.2 Problemformulering 
Jag har fått i uppdrag av ett tillverkande och produktutvecklande företag, hädanefter kallad 
Secretus1, att skapa en generell modell för en förstudie inför ett outsourcingbeslut. Secretus 
har tillverkningsenheter i flera världsdelar och tekniskt komplicerade slutprodukter och är 

1 Secretus betyder hemlig på latin 
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världsledande inom sin bransch. Under de senaste fem åren har de genomfört flera olika slags 
produktionsflyttar, klassisk outsourcing, flytt av produktionsprocesser mellan koncernens 
egna produktionsenheter och uppstart av en helt ny produktionsanläggning i Asien. 
Genomförande av dessa projekt har upplevt olika typer av problematik, vilket kan bero på hur 
förstudien hade utförts. Trots olikheten mellan projekten anser jag att i beslutsprocesserna har 
Secretus koncernledning haft att ta ställning till samma typer av frågor. I den teoretiska 
modellen ska jag identifiera aktiviteter, nödvändiga utredningar, berörda processer samt olika 
typer av kostnader. 
 

1.2.1 Hypoteser 
H1  
Inför ett outsourcingbeslut är det svårt att förutse alla positiva och negativa effekter beslutet 
kan få för det outsourcande företaget.  
 
H2 
Outsourcing av tekniskt avancerade produkter kräver en stor fokus på kunskapsöverföring för 
att lyckas. Mycket av kunskapen är så kallad tyst eller osynlig kunskap. När man kan känna 
igen en lösning utan att ha formulerat problemet har man använt sig av den osynliga 
erfarenhetsbaserade kunskapen, den kunskap man har svårt att sätta ord på (Rognes, 2008).  
 
H3 
Outsourcing är ett resurskrävande projekt som påverkar många processer inom 
organisationen, som produktion, utveckling, produktionsteknik, ekonomi, personal, logistik, 
inköp med flera. Processerna bör bidra med resurser till förstudien för att alla effekter ska 
kunna identifieras.  
 
H4 
Transaktions- och dolda kostnader utgör merparten av kostnaderna vid outsourcing av en 
produkt/funktion och dessa kan vara både svåra att förutse och att beräkna. (Verwaal, 2009, 
Wu et al., 2005). Kremic et al. (2006) hävdar att kostnadsbesparing som motivator kan få 
omvänd effekt när det visar sig att transaktions- och indirekta kostnader överstiger 
besparingarna vid en outsourcing och att kostnadsstrukturen vid beslutstillfället sällan är fullt 
utredd och förmodligen mera komplex än förväntat.  
 

1.2.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera tre fall av outsourcing med hjälp av en generell modell. 
Modellen baseras på de teorier som framkommit i litteraturstudien om vad en förstudie bör 
innehålla och vilka brister som brukar upptäckas i en efterkalkyl och som man därför behöver 
ha en större fokus på redan i förstudien. Modellens syfte är, förutom att vara ett analysverktyg 
i uppsatsen, att vara ett hjälpmedel för framtida outsourcingförstudier för att identifiera olika 
typer av kostnader, aktiviteter och påverkan. 
 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer att koncentreras till outsourcingprojektets första del, den del som avgör 
huruvida ett beslut om outsourcing ska tas eller ej. Inför varje outsourcingbeslut ska en studie 
om vilka effekter beslutet kommer att ha på den flyttade processen och på resten av 
organisationen samt den kvarvarande operativa verksamheten. I arbetet ska kostnader, 
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aktiviteter och undersökningar samt intern och extern påverkan identifieras. I empirin berörs 
dock aktiviteter som påbörjas efter att ett beslut om outsourcing har fattats. Det beror på att 
jag vill jämföra förstudiens riktighet med resultatet av projektet för att få en uppfattning om 
kvaliteten på Secretus förstudier. I modellen ligger allt fokus på det arbete som ligger till 
grund för beslutet. Aktiviteter efter beslutet om outsourcing kommer att lämnas obeaktade i 
modellen. 
 

1.4 Läsanvisning 
I rapporten förutsätts läsaren har allmänna kunskaper om outsourcing och fackuttryck 
kommer inte att förklaras explicit. Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt där olika aspekter på 
outsourcing beskrivs, därefter följer en modell, som baseras på teorierna, för hur ett företag 
kan skapa en bred beslutsgrund inför framtida outsourcingöverväganden. Denna följs av en 
empirisk studie av genomförda flyttprojekt inom och ut från koncernen. I analysdelen jämförs 
de tre fallen med den teoretiska modellen. Avslutningsvis dras slutsatser baserat på teorier, 
empiri och modell.  
 
I rapporten benämns det företag som överväger en outsourcing det outsourcande företaget 
och det företag som är leverantör av den outsourcade produkten/tjänsten benämns det 
mottagande företaget.  
 
Bild 1.1 nedan visar rapportens uppbyggnad och ger läsaren en orienteringshjälp. 
 
 

 

 

 

 
Figur 1.1, Rapportstruktur 
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2 FALLSTUDIE SOM FORSKNINGSMETOD 
 
I kapitlet beskrivs metodiken som valts för att besvara de frågeställningar som formulerats i 
uppsatsen. Inledningsvis beskrivs fallstudien och fallurval därefter hur primär och 
sekundärdata behandlas. Kapitlet avslutas med källkritik och kvaliteten på studien. 
 
 
Att använda fallstudie som forskningsstrategi är lämpligt när forskningsfrågorna är av 
förklarande natur och kan formuleras med hur och varför. Fallstudien är ett sätt att studera ett 
empiriskt tema genom att man följer en uppsättning procedurer som specificerats i förväg 
(Yin, 2007). 
 
Den valda forskningsmetoden är av karaktären explorativ fallstudie där jag utforskar 
förstudiernas överensstämmelse med resultatet avseende kostnader och kunskapsöverföring i 
tre utvalda projekt för produktionsflyttar inom Secretus koncernen.  
 

2.1 Fallurval 
I en fallstudie har flerfallsstudier större validitet än enfallsstudie eftersom studien grundar sig 
på flera källor (Yin, 2007) 
Jag har valt ut tre projekt enligt följande fem kriterier: 
1) När i tiden det genomfördes: nyare projekt prioriterades 
2) Storlek och komplexitet: ju mer komplex process desto större behov av en genomarbetad 
förstudie 
3) Tillgänglig information: projekt där personerna som beslutade om och arbetade inom 
projektet finns kvar i organisationen och där processdokumentation finns sparat prioriterades. 
4) Projekttyp: projekt med någon form av produktionsflytt även om det inte kunde klassas 
som ett rent outsourcingprojekt.  
5) Projektet skulle vara avslutat så att ett resultat fanns tillgängligt. 
 
Jag bedömde att alla produktionsflyttar från en produktionsenhet till en annan kräver samma 
sorts förstudie och ansåg att jag kunde välja fritt bland dessa. Den största skillnaden mellan 
dessa projekt är valet av mottagare som i sin tur påverkar hur projektet genomförs. Projekten 
jag valde att analysera var olika i sin karaktär: 
1) Emanon – Strategiskt beslut om fokusering på kärnkompetens ledde till outsourcing av 
kretskort. Det var ett klassiskt outsourcingprojekt där en identifiering av kärnkompetens ledde 
till beslutet att lägga kretskortstillverkningen hos en extern leverantör 
2) Manhattan – Strategiskt beslut om konsolidering av produktionen inom Europa ledde till en 
flytt av produktionsprocesser mellan koncernens bolag. 
3) Indigo -  Marknads- och kostnadsstrategiskt beslut om uppstart av ny produktionsenhet i 
Kina och flytt av en gammal produkt till den nya enheten, för att få tillgång till kinesiska 
affärskanaler och växa på den asiatiska samtidigt som kostnaden för material förväntades 
sjunka. 
 

2.2 Kritik mot fallurvalet 
Alla tre projekten grundades i olika sorts strategiska beslut där kostnaderna för själva 
flyttprojektet har haft en underordnad betydelse. Risken är att jag analyserar förstudier som 

 11  

  
  
 
 



 

medvetet har mindre fokus på kostnader eftersom beslutsgrunden är strategisk. För att få ett 
mer nyanserat underlag borde jag ha tagit med ett projekt som enbart fokuserade på 
kostnadsreduktion för att kunna se hur kalkylen i förstudien hade utförts i jämförelse med de 
andra projekten. 
 

2.3 Primärdata 
Primärdata är information som inte varit insamlad eller publicerad tidigare. Inasamling av 
primärdata har gjorts genom intervjuer med beslutsfattare inom koncernen och projektledare 
för de olika flyttprojekten samt genom studier av internt projektmaterial, presentationer och 
projektrapporter. De genomförda intervjuerna utgör tillsammans med projektdokumentationen 
och presentationerna uppsatsens primärdata. Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån de 
frågeställningar jag ville ha besvarade. Jag valde att i intervjuerna att fokusera på följande 
frågeställningar: 
- Motiv till outsourcingövervägandet 
- Förstudiensinnehåll och utformning 
- Resultat och överensstämmelse med förstudien avseende kostnader och kunskapsöverföring 
 
Intervjuerna var av öppen karaktär där respondenten fritt fick berätta om sina erfarenheter och 
åsikter om de ovan definierade frågeställningarna. Tanken med intervjumetoden var att jag 
ville att respondenten skulle känna sig fri att berätta om outsourcingprojektets ”atmosfär”, 
upplevelsen av projektets arbetsmetoder, tidsschema och budget. Syftet var att få tillgång till 
mer information än vad jag kunde ha efterfrågat i en mer fokuserad intervju.  
 
Jag har tagit del av olika typer av projektdokument, projektrapporter och presentationer från 
de tre projekten. Fokus har legat på hur förstudien utfördes, vilka kostnader man valde att 
kalkylera, hur kunskapsöverföringen planerades och sedan stämma av hur resultatet blev.  
 

2.4 Sekundärdata 
Sekundärdata är data som är publicerad och utgiven i olika former och med varierande 
tillgänglighet. Insamling av sekundärdata har gjorts med hjälp av artiklar, forskningsrapporter 
och böcker om outsourcing. De flesta artiklar har hittats på Elin via BTHs bibliotek. 
Artikelsökningar gjordes på outsourcing tillsammans med olika kombinationer av orden risk, 
cost, knowledge, decision, benefits. Artiklar, böcker och forskningsrapport om 
kunskapsöverföring hittades med hjälp av en Googlesökning på Tacit Knowledge, 
kunskapsöverföring och tyst kunskap. Böckerna om outsourcing och forskningsmetoder 
valdes ut med hjälp av bokens sammanfattning och rekommendation från handledare. 
 

2.5 Respondenter 
För att få svar på frågor om motiv, förstudier och resultat ur ett koncernperspektiv kontaktade 
jag chefen för affärsområdet på koncernnivå. Han har villigt besvarat mina verbala och 
digitala frågor och i de fall han inte haft informationen tillgänglig har han vidarebefordrat 
frågan till berörda personer. För att få en inblick i om beslutsunderlaget korrelerade med det 
praktiska arbetet valde jag att intervjua fem personer som i olika faser har arbetat som 
projektledare i de tre olika projekten. Två av dessa personer har sin ordinarie tjänst som inom 
inköp medan de andra tre i normala fall arbetar med produktionstekniska frågor. 
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För att få större kunskap om projektbudgetering, kostnader och kostnadsfördelning vid 
projektredovisning intervjuade jag ekonomichefen i Secretus svenska bolag.  
 
Empirin inleddes med en inledande telefonintervju med chefen för affärsområdet på 
koncernnivå, för att han skulle få en förståelse för vilka forskningsfrågor jag arbetade med. 
Intervjun tog 45 minuter och han berättade fritt om hur beslutsprocesserna i de tre projekten 
hade gått till. Därefter fick jag ta del av tre Power Point presentationer, som var en 
sammanfattning av förstudien som hade presenterats för ledningen inför varje projektbeslut. 
Vid analysen av Power Point presentationerna väcktes det en del följdfrågor som 
kommunicerades och besvarades per e-post i ett par iterationer. Den sista omgången frågor 
besvarades av affärsområdeschefen tillsammans med vice VDn för affärsområdet.  
 
Parallellt med att strukturen för hur beslutsprocessen sett ut växte fram intervjuade jag 
personer som hade varit aktiva i genomförandefasen. Anledningen till att jag ville jämföra 
förstudien med genomförandet. 
 
Intervjun med Secretus ekonomichef gjordes för att undersöka hur man ser på kostnader när 
projektbudgetar läggs.  
 
Företaget har bett mig att inte avslöja dess identitet och därför har jag inte skrivit ut och 
bifogat intervjuerna, jag har heller inte hänvisat till intervjupersonerna i empirin. Detta är ett 
medvetet val för att minimera risken med att avslöja företagets identitet.  
 

2.6 Källkritik 
Primärdata har inhämtats vid telefonintervjuer, personliga intervjuer och från 
projektdokument. Frågorna hade en öppen karaktär där respondenten fritt fick berätta om sina 
erfarenheter och åsikter om de definierade frågeställningarna. Eftersom intervjusituationen 
kan liknas vid ett samtal kring de fördefinierade ämnena finns det risk för att jag kan ha ställt 
ledande frågor eller omedvetet styrt respondenten i en viss riktning och på så vis påverkat 
respondenterna till att svara som jag ville och fått en så kallad intervjueffekt. Det finns även 
en risk för att projektdokumenten har en bristande objektivitet. Dokumenten är nedtecknade 
av, en i projektet verksam medarbetare, vars personliga åsikt om projektet han ha färgat 
dokumentationen. 
 
Sekundärdata utgörs av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och böcker. Inom ämnet 
outsourcing finns det väldigt mycket information tillgängligt och att göra ett bra urval är svårt.  
Jag gjorde urvalet utifrån de sammanfattningar jag läste som jag ansåg mest relevanta, men 
detta innebär inte att dessa artiklar var de bästa inom sitt område, endast att det var de artiklar 
jag fann med min söksträng och som hade en tilltalande sammanfattning. 
 

2.7 Studiens kvalitet 
Yin (2007) menar att en studies kvalitet kan bedömas utifrån följande kriterier: 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Begreppsvaliditet är enlig 
Yin (2007) utformning och användandet av korrekta operationella mått för de begrepp man 
studerar. En vanlig kritik mot fallstudie som forskningsmetod är att de bedömningar som 
ligger till grund för val av insamlad data ofta är subjektiv. För att öka begreppsvaliditeten kan 
man använda sig av flera olika källor i datainsamlandet samt att låta nyckelpersoner granska 
den insamlade empirin. I min studie har jag använt mig av både intervjuer och studier av 
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dokument som källor till datainsamling. För att få begreppsvaliditeten testad har jag låtit ett 
antal nyckelpersoner på företaget granska det empiriska materialet och anser därmed att 
begreppsvaliditeten är säkrad. 
 
Den interna validiteten kan enligt Yien (2007) ökas genom att jämföra mönster, använda 
logiska modeller och bygga upp sympatiserande och rivaliserande förklaringar. Genom att 
studera flera projekt utförda inom olika delar av koncernen har jag kunnat jämföra mönster 
mellan olika förstudier och resultat, jag har även applicerat data på den logiska och teoretiska 
modell jag byggt för att se vad som hade gjorts bra och vad som hade missats. Studien gjordes 
dock under en kort tid och den viktigaste intervjun gjordes per telefon med uppföljande frågor 
per e-post, vilket kan ha lett till att viktiga nyanser föll bort eller att vissa följdfrågor aldrig 
blev ställda och därför heller inte besvarade. Jag har dock försökt vara ödmjuk inför det 
faktum att jag har analyserat en beslutsprocess om ligger på koncernledningsnivå där jag 
kanske inte har fått tillgång till all information på grund av företagssekretess. För att 
kompensera eventuell informationscensur har jag låtit min informatör på koncernnivå läsa 
materialet och rätta till eventuella missförstånd. Jag är därför övertygad om att en god intern 
validitet har kunnat upprätthållas.  
 
Den externa validiteten avgör i vilken utsträckning resultatet är generaliserbart till andra 
situationer. Min studie av hur en förstudie, inför ett outsourcingbeslut, har utförts är direkt 
generaliserbar och tillämpbar på alla situationer där en flytt av en process från en lokalisering 
till en annan övervägs. Svårigheten med att generalisera är enligt Yin (2007) en kritik som 
framförs mot fallstudier i allmänhet. Syftet med hela arbetet var att skapa en generaliserad 
teoretisk modell som är applicerbar på andra situationer och jag anser därmed att den externa 
validiteten kan anses vara uppfylld. 
 
Målet med en studies reliabilitet handlar enligt Yin (1994) om att forskare som genomför 
studien vid ett senare tillfälle ska komma fram till samma resultat som i den ursprungliga 
studien. Syftet med reliabiliteten är att minimera alla fel och skevheter i en undersökning. För 
att en annan forskare ska kunna upprepa fallstudien måste tillvägagångssättet dokumenteras 
noggrant. Trots att inte arbetsgången är minutiöst dokumenterad anser jag att en forskare med 
hjälp av min teoretiska modell komma fram till samma resultat som jag gjort i denna 
fallstudie. Därmed kan även reliabilitetstestet anses vara uppfyllt.  
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3 Teoriavsnitt 
 
I teoridelen ges en beskrivning av vad som bör övervägas vid ett outsourcingbeslut, vilka 
kostnader som man bör ha i åtanke och vilka risker som måste hanteras. Kapitlet innehåller 
också ett avsnitt om hur en potentiell outcourcingpartner ska bedömas och svårigheterna med 
att överföra yrkeskunskap. Avslutningsvis förs ett resonemang till alternativ till outsourcing, 
det går kanske att hitta konkurrensfördelar på hemmaplan. 
 
Det finns mycket litteratur skriven inom ämnet outsourcing där för- och nackdelar, lönsamhet, 
kostnader, motivatorer och risker diskuteras. Litteraturstudien är grovt indelad i områdena 
beslutsprocessen, kunskapsöverföring och alternativ till outsourcing. Avsnittet om 
beslutsprocessen har medtagits för att identifiera vilka steg och vilka parametrar som bör 
beaktas inför ett outsourcingbeslut. Kunskapsöverföringsavsnittet har penetrerats utifrån ett 
sociotekniskt perspektiv och avsnittet om alternativ till outsourcing har medtagits för att visa 
på att det finns andra möjligheter att få en konkurrenskraftig produktion.  
 

3.1 Beslut om outsourcing 
Outsourcing uppstår när en organisation väljer att flytta en del av sina processer till en 
utomstående leverantör för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet (Gnuschke et al. 2000). 
Outsourcing började bli modernt i slutet av 1980-talet och är på 2000-talet en del av 
ledningsarbetet (Jester et al. 2005). En förstudie inför ett beslut om outsourcing ska innehålla 
organisationens utvärdering av sina kärnkompetenser och strategiska mål. Figur 2.1 visar en 
illustration av hur beslutsprocessen ser ut vid outsourcing.  

 
Figur 3.1 Beslutsprocess vid outsourcing, fritt efter Kremeic et. al. 2006 
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3.1.1 Kärnkompetens 
Kärnkompetens utgör företagets konkurrensfördel och är därför direkt olämplig att outsourca 
(Kremic et al. 2006, Prahalad & Hamel 1990). Enligt Prahald & Hamel (1990) kan man 
identifiera kärnkompetensen i ett företag på tre olika sätt. Kärnkompetens ger åtkomst till en 
mängd olika marknader och genom att identifiera den kompetens som ger företaget access till 
en viss marknad kan man hitta företagets kärnkompetens. Det andra och vanligaste sättet att 
identifiera en kärnkompetens är att identifiera de kompetenser som ger ett betydande bidrag 
till den upplevda kundnytta och slutprodukter. Det tredje sättet är sammansättning av 
kompetens i en kontext som blir svår att kopiera för konkurrenten. Var och en för sig är 
kompetenserna inte unik, istället är det kontexten som utgör kärnkompetensen. En konkurrent 
kan kopiera några av de tekniker som utgör kärnkompetensen, men det kommer att ha 
svårigheter med att kopiera mer eller mindre heltäckande mönster av intern samordning och 
lärande. Kärnkompetenser samverkar och utvecklar kärnprodukter och en kärnprodukt är 
sällan en slutprodukt, utan utgör en strategisk del av slutprodukten. Detta illustreras i figur 2.2 
nedan. 
 
 

 
Figur 3.2 Kärnkompetens och dess kontext, fritt efter Prahalad & Hamel 1990 
 

3.1.2 Beslutsgrund 
Beslutet att outsourca baseras (Gnuschke et al. 2000, Kremic et al. 2006) på följande tre 
huvudkategorier kostnadsreduktion, strategi och politisk risk, men även faktorer som 
kundbehov, kunskapstillgång, produktivitet och infrastruktur kan utgöra motiv till outsourcing 
enligt Gnuschke. Strategiska beslut som kostnadsreduktion, fokusering på kärnkompetens och 
konsolidering av verksamhet är vanligtvis drivande i privat industri medan politiska motiv är 
drivande i publika organisationer. Kvalitet är en strategisk faktor som bör vägas in i ett 
outsourcingbeslut. Kvalitetsproblem som företaget inte lyckats lösa bör inte outsourcas om 
inte syftet med outsourcingen är att lösa kvalitetsproblemen med hjälp av det mottagande 
företagets kompetens. Hur flexibiliteten påverkas av ett outsourcingbeslut är ytterligare en 
strategisk faktor att överväga, flexibilitet i produktionen, resursflexibilitet eller flexibilitet i ett 
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antal andra strategiska element. Outsourcing kan antingen verka positivt eller negativt på 
flexibiliteten. 
 
Ofta har företagen kostnadssänkning som motiv till outsourcing och det innebär att 
styckkostnaden baserat på den befintligt tillverkningen bör vara högre än styckkostnaden för 
att köpa in produkten/tjänsten från det mottagande företaget. Enligt Kremic et al. (2006) finns 
det en tendens att beräkna kostnaderna så att besparingarna verkar högre än vad som är troligt 
och att de faktiska besparingarna blir försumbara.  
 
Enligt Gnuschke (2000) kan outsourcingbeslut indelas i push- och pullfaktorer. Push- 
faktorerna är baserade på ett behov som företaget vill uppfylla. Dessa är oftast kostnadsdrivna 
som till exempel när företag väljer att outsourca delar av sin produktion till låglöneländer för 
att sänka produktionskostnaderna. Pullfaktorerna är baserade på omvärldsfaktorers 
attraktionskraft. Faktorer som gör det attraktivt för företag att söka sig till vissa marknader. 
Exempel på pullfaktorer är en acceptans för engelska språket vilket minskar 
kommunikationsbarriärer, ett kompatibelt redovisnings- och rättsystem vilket underlättar 
affärsverksamhet på den valda marknaden och marknadens anpassningsvillighet och förmåga. 
Outsourcing/in-house beslut är en klassisk management fråga (Fill & Visser 2000), men 
hanteras ofta som en redovisnings- eller finansieringsfråga och därmed förloras en del 
information som är nödvändig för beslutet. 
 

3.1.3 Förstudie 
Det första steget i en beslutsprocess är att identifiera företagets behov genom att definiera 
vilka strategiska intressen och övergripande mål företaget har, vilken process som ska 
övervägas avseende outsourcing och av vilken anledning (Brown & Wilson 2005). 
Produktens komplexitet påverkar hur lämplig den är som kandidat till outsourcing. 
Svårigheter att förstå produktens konstruktion och det sammanhang i vilken den ingår 
försvårar outsourcing (Kremic et al. 2006). Ju mer komplex produkt desto svårare att 
formulera krav och villkor i ett avtal med det mottagande företaget. Produkter som kräver 
specialutrustning eller verktyg gör att det mottagande företaget har liten motivation att 
uppgradera utrustningen eftersom de har ett litet värde utanför den funktion där de verkar. 
Samtidigt hamnar det outsourcande företaget i en beroende ställning eftersom 
specialutrustningen gör att det är svårt att byta leverantör. Produkter som kräver 
specialutrusning är en mindre attraktiv kandidat för outsourcing. 
 
Ett outsourcingbeslut kan väcka starka känslor inom organisationen, speciellt om det leder till 
att personal sägs upp därför ska beslutsprocessen hållas i en neutral miljö och inom den grupp 
som har mandat att påverka beslutet. Enligt Brown & Wilson (2005) kommer en systematisk 
och strukturerad beslutsprocess leda till minskade kostnader, färre förseningar och ett bättre 
arbetsklimat. I arbetet med att identifiera företagets behov ska även orsaken till övervägandet 
noga definieras och dokumenteras för att underlätta förankringen i organisationen.  
 
En förstudies syfte är att granska och genomlysa varje outsourcingidé och det första steget är 
att säkerställa att organisationen är medveten om sin kärnkompetens. En kärnkompetens avser 
ett företags unika kompetens och bidrar med ett stort kundvärde hos slutprodukten. Nästa steg 
är att analysera målet med outsourcingaktiviteten. Det är viktigt för att alla inblandade känner 
till vad det förväntas av dem och vad företaget förväntar sig att uppnå med outsourcing. En 
tydlig definition av omfattningen krävs för att mål ska kunna sättas och kontrakt med det 
mottagande företaget ska kunna upprättas. Kontraktet är en kritisk del av relationen med det 
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mottagande företaget det ska regleras hur relationen ska fungera vid olika situationer. Enligt 
Brown & Wilson (2005) har outsourcingprojekt som baseras på följande fyra nyckelfrågor 
störst möjlighet att lyckas: 
 
1.  En strategisk fokusering på kärnkompetens  
2.  Hantering av frågor gällande anställda, facket och samhället 
3.  Hitta den lägsta totalkostnaden eller bästa värdet 
4. Utreda hur påverkan blir på de interna processerna 
 
Genom att fokusera på dessa nyckelfrågor involveras alla intressenter, relevant data kan 
insamlas och beslut kan fattas i linje med organisationens strategiska mål och de 
förutsättningar som framkommit vid förstudien.  
 

3.1.4 Outsourcingens kontext 
De anställda kommer sannolikt att påverkas av outsourcingbeslutet i någon omfattning. Om 
motivet är kostnadsbesparingar kan uppsägningar vara aktuellt, men även med andra motiv 
kan omplaceringar komma i fråga. Oavsett vilket motiv man har för outsourcing kommer ett 
beslut påverka personalgruppen (Kremic et al. 2006). 
 
Att identifiera likheter och olikheter mellan mottagande och outsourcande företagskultur 
innebär att man ska undersöka mottagaren dels formellt med beslutprocesser, personalpolitik, 
kvalitetsarbete och praktiska rutiner och metoder, dels informellt genom att göra intuitiva och 
känslomässiga, bedömningar om företaget och dess anställda, hur de utför sitt arbete och hur 
de förhåller sig till varandra, atmosfären i lokalerna, personalens attityder och andra icke-
verbala ledtrådar (Brown & Wilson 2005). Det outsourcande och mottagande företagens 
kulturer behöver inte vara identiska, men bör heller inte vara varandras totala motsatser. Som 
i alla relationer vare sig personlig eller professionell, finns det en anpassningsperiod (Brown 
& Wilson 2005). 
 
Outsourcing innebär att företaget inleder en nära relation med ett annat företag. Det 
mottagande företaget kan vara beläget i närområdet eller i en helt annan världsdel. 
Verksamhet som är bunden till avtal eller påverkas direkt av lagstiftning är mindre attraktiv 
som outsourcingkandidat. Olikheter i omvärldsfaktorer som det politiska och social systemet, 
öppenhet, produktmarknader, arbetsmarknader och kapitalmarknader ska identifieras innan 
val av mottagarföretag görs (Khanna et al. 2005). När dessa olikheter är kända kan det 
outsourcande företaget välja hur de kan använda sin affärsmodell för att förhålla sig till dessa 
olikheter. Företaget kan antingen anpassa sin affärsmodell, ändra på omvärldsfaktorerna, 
vilket kan låta sig göras för ett stort företag i ett mindre utvecklat land eller hålla sig borta 
från den tänkta markanden på grund av att det är för opraktiskt eller oekonomiskt att anpassa 
sig till marknaden (Khanna et al. 2005). 
 

3.1.5 Outsourcingens effekter 
Brown & Wilson (2005) anser att de viktigaste punkterna inför ett outsourcingbeslut är att 
förutse effekterna av outsourcing och påverkade processer i det outsourcande företagets 
organisation, liksom behovet av, och kostnad för, att bygga olika typer av relationer med 
leverantörer. En enkätundersökning utförd av Bengtsson et al. (2005) bland 130 tillverkade 
företag om outsourcing och dess effekter visar att de tre vanligaste motivatorerna var att 
minska kostnaderna, frigöra resurser och renodla produktion och flöden. Undersökningen 
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visar också att de mest positiva effekterna av outsourcingen var minskad kostnad för produkt, 
bättre kunna hantera upp- och nedgångar i efterfrågan och en ökad effektivitet i kvarvarande 
produktion. De negativa effekterna var en ökning av produktionsledtid, ökning av leveranstid 
och försämring av kvalitet och leveranspecision. Å ena sidan kan man minska kostnaderna för 
produktioner medan man å andra sidan får en mer komplicerad logistik och riskerar att få en 
minskad flexibilitet. 
 
Enligt Bengtsson et al. (2005) påverkar outsourcing av produktion av komplexa produkter 
tillhörande konstruktion och inköp med den påföljd att dessa funktioner ofta följer efter till 
det mottagande företaget. Prestationen vid outsourcing av produktion, konstruktion och inköp 
när det gäller komplexa produkter är klart bättre än för dem som endast outsourcar 
produktionen. Detta samband visar på fördelarna med att ha produktionen nära utveckling. 
Detta samband gäller inte för enkla produkter.  
 

3.2 Kostnader 
Outsourcing är resurskrävande och kräver en omfattande förstudie innan beslut kan tas. 
Outsourcing är behäftade med olika typer av kostnader av både känd och dold natur vilka det 
inte kan bortses från och som ska täckas under outsourcingavtalets giltighetstid. En 
outsourcing kan hjälpa ett företag uppnå betydande fördelar, men att genomföra en 
outsourcing utan att nödvändig hänsyn tagits till långsiktiga resultat kan innebära att 
konkurrenskraften äventyras (Wu et al. 2005). En undersökning avseende kostnader för 
outsourcing, uttryckt som en procentsats av intäkterna visar att industrin spenderar i snitt ca 
50 procent av sina intäkter på outsourcing (Wu et al. 2005). Roberts säger i Electronic 
Business sept. 2006 sid. 65 “People outsource way too much, way too often and in locations 
that are way too geographically remote, in a shockingly large number of cases, they are 
spending a lot more money than they are saving when you do the hard analysis.” Citatet visar 
på att det är vanligt att kostnaderna underskattas vid ett outsourcingbeslut. 
 
De dolda kostnaderna vid ett outsourcingbeslut är direkt beroende av de risker som förknippas 
med beslutet. Enligt Roberts (2006) uppskattar det outsourcande företaget ledning att 
outsourcingkostnaderna uppgår från 30 till 50 procent av de verkliga kostnaderna för 
outsourcingen.  
 
Dolda kostnader kan uppstå på grund av språkliga och kulturella skillnader (Olszynski 2005). 
Dokument och ritningar måste översättas, risk för missförstånd på grund av språk och 
språkbruk medför kvalitetsrisker. Kvalitetsbristkostnader kan också uppstå på grund av att 
den billiga arbetskraften har sämre yrkesskicklighet och lägre engagemang i sitt arbete. Resor 
och transporter skapar också stora kostnader. Redan när presumtiva mottagare ska identifieras 
och utvärderas resulterar det i en del resor. Enligt Olszynski (2005) kan kostnaden för urvalet 
och kontroll uppgå till så mycket som 2 procent av det outsourcade värdet. När sedan 
outsourcingen är igång så bör det mottagande företaget besökas regelbundet, vilket gör att 
resekostnaderna är en kontinuerlig kostnad att ta med i beräkningarna i en förstudie. 
 
Vid materialbrist måste leveranser lösas snabbt och kostnader för extra snabbleveranser ökar 
med avståndet till det mottagande företaget. Det är dock än mer kostsamt att ha en 
materialbrist då produktionen hos det outsourcande företaget avstannar. Uppstartskostnaderna 
är ofta större än vad man först beräknade där investeringar i utrusning och verktyg kan behöva 
göras, men framför allt upplärningskostnader av personalen, vilket kan bli en regelbundet 
återkommande kostnad beroende på volymutveckling och personalomsättning. Om 
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verksamheten outsourcas kommer det ge en övertalighet bland personalen hos det 
outsourcande företaget vilket antingen resulterar i en kostnad för uppsägningar alternativt en 
kostnad för omplacering och utbildning. Brister i patentskyddet i lågkostnadsländer innebär 
en risk för piratkopiering. Piratkopierade produkter kan resultera i ett minskat värde av 
varumärket och även uteblivna intäkter, vilket också är en dold kostnad. Ytterligare kostnader 
uppstår i förlorad flexibiliteten, sämre kundservice och en minskning av de anställdas 
arbetsmoral hos det outsourcande företaget (Olszynski 2005). Kostnader som sällan tas 
hänsyn till är kostnader för att dra sig ur outsourcingavtalet om relationen inte fungerar och 
återta alternativt flytta processen till ett annat företag (Juras 2007). 
 

3.3 Risker 
Risker kan ta sig olika uttryck beroende på var i världen det mottagande företaget befinner 
sig. Den huvudsakliga orsaken till att outsourcingprojekt misslyckas är att man inte har 
lyckats identifiera och förebygga risker, man har valt att outsourca fel produkt/process, har 
valt fel mottagare, har formulerat ett undermåligt kontrakt, förbisett de dolda kostnaderna och 
misslyckats att planera för hur man ska ta sig ur avtalet om det inte fungerar (Juras 2008). 
Varje risk är förknippad med en kostnad. En kostnad för att förebygga risken eller för att lösa 
de problem som uppstår när risken realiserats. 
 

3.3.1 Inre risker 
Enligt Kremic et al. (2006) finns det en tendens att överdriva fördelarna med outsourcing och 
att det mottagande företaget sannolikt presterar bättre i början av ett kontrakt för att göra ett 
bra första intryck. Outsourcing innebär en nära relation med en leverantör och det leder till ett 
stort beroende av den leverantören. Ju mer komplex den outsourcade processen är desto större 
blir beroendet eftersom mycket resurser är investerade i relationen. Outsourcing av en process 
innebär förlorade kunskaper och kunskapsutnyttjande inom det outsourcande företaget, vilket 
påverkar framtida möjligheter negativt. Det finns svårigheter att hantera och övervaka de 
outsourcade processerna på grund av avstånd, olikheter i arbetssätt, språksvårigheter, 
organisation etc. Tendensen att underskatta de dolda kostnaderna utgör en risk för 
orealiserade besparingar. Arbetsmoralen hos det outsourcande företagets personal kan komma 
att minska då de får signaler på att verksamheten kommer att läggas ut och det innebär en stor 
osäkerhet för personalen. Outsourcing ger också en mer komplicerad logistik med minskad 
flexibilitet som innebär en risk för missnöjda kunder (Kremic et al., 2006, Kakumanu et al. 
2006). Outsourcing kan misslyckas på grund av otillräcklig kravspecifikation, ett dåligt avtal, 
brist på vägledning i planering, okunskaper eller oerfarenhet av att hantera ett outsourcing 
initiativ och dåliga leverantörsrelationer (Juras 2007). En sammanfattning av de identifierade 
inre riskerna presenteras nedan: 

 
• Orealiserade besparingar och dolda kostnader 
• Minskad flexibilitet, omställning är svårt när man inte äger hela processen 
• Undermåligt kontrakt eller undermålig partner, det kan vara svårt att förutse vad man 

bör kräva och vad partnern kan prestera 
• Leverantören får ett övertag och kan påverka din verksamhet i en oönskad riktning 
• Leverantörsproblem på grund av undermålig prestation eller dålig relation, 

undanhållande av kunskap eller teknologi 
• Undermålig moral bland de anställda hos det outsourcande företaget 
• Förlust av synergier i hela värdekedjan  
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• Förlust av kontroll över processen 
• Förlust av kunskap och kompetens vilket ger svårigheter att återta en funktion 
• Svårigheter att överföra yrkeskunskap  
• Utarmning av yrkesskicklighet  
• Intressekonflikter mellan avtalsparterna 

 
3.3.2 Yttre risker 

De yttre riskerna består i att man inte är tillräckligt insatt i de lagar, affärsseder, 
samhällsstruktur och kultur som gäller i det land där det mottagande företaget verkar. En stor 
affärsrisk finns i att landet har bristfälligt eller obefintligt patentskydd. En förlust av 
patentskyddet kan innebära att produkten kopieras och säljs till en bråkdel av priset på samma 
marknad som det outsourcande företaget är verksamt. Kommunikationsrisker på grund av 
bristfälliga språkkunskaper eller svårigheter att förstå varandras språkbruk är en risk som 
kommer att kvarstå under hela avtalstiden (Kennedy & Clark 2006). För att minska de yttre 
riskerna bör det outsourcande företaget göra en noggrann undersökning av hur landet, där det 
mottagande företaget verkar, fungerar. I bilaga 1 finns frågor som underlättar den 
undersökningen. I kapitlet ”Bedömning av en potentiell outsourcingpartner” beskrivs hur man 
kan gå till väga för att få bättre kännedom om den potentiella partnern och dess kontext. 
Nedan finns en sammanfattning av yttre risker:  

• Rättsliga hinder 
• Säkerhetsfrågor, hur kan/bör vi skydda oss 
• Falsk känsla av minskat ansvar för produkten 
• Patentskyddets omfattning i det aktuella landet  
• Osäkerhet på grund av bristande förtroende 
• Okunskap om rådande affärsseder 
• Förlust av kunder, affärsmöjligheter och rykte 
• Svårigheter att få tillgång till rätt affärskanaler 
 

3.4 Bedömning av en potentiell outsourcingpartner 
Företag som misslyckas med sin outsourcingrelation kommer inte bara att spendera mera 
pengar än nödvändigt, de kommer också att uppleva färre fördelar, kundnöjdheten kommer att 
påverkas vilket i sin tur även ökar risken för att outsourcingen misslyckas (Brown & Wilson 
2005). För att kunna bedöma en partner måste man först känna till vilka önskemål och krav 
man har på den framtida relationen. Det viktigaste steget i att bedöma en potentiell 
outsourcingpartner är att definiera vad som förväntas av det mottagande företaget och den 
marknad där de verkar. Vilka egenskaper som är kritiska och vilka som är förhandlingsbara. 
Bedömningen kan delas upp i yttre och inre egenskaper. De yttre egenskaperna är det 
samhälle där kandidaten verkar. De egenskaperna är svåra att påverka, men viktiga att känna 
till. De inre egenskaperna handlar om hur den presumtiva partnern fungerar och hur väl den 
matchar det outsourcande företagets identifierade behov. 
 

3.4.1 Yttre egenskaper 
Valet av outsourcingpartner påverkas av hur utvecklad marknaden är där det verkar. Hur väl 
det politiska, juridiska, sociala och de olika marknadssystemen motsvarar de förväntningar det 
outsourcande företaget har på sin mottagare. Dessa omvärldsfaktorer är det viktigt att man 
känner till innan man gör sitt val av mottagare eftersom de direkt påverkar hur lyckat 
outsourcingprojektet kan bli. Det kan dock vara svårt att få kännedom om dessa 
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omvärldsfaktorer, men enligt Khanna et al. (2005) kan man genom att formulera och ställa 
frågor gällande det politiska och sociala systemet, produktmarknaden, arbetsmarknaden och 
kapitalmarknaden, se frågebatteri ibilaga 1, få fram information som underlättar valet. Dessa 
frågor behöver inte besvaras av den presumtiva outsourcingmottagaren utan kan med fördel 
besvaras av exportrådet2. Om man inte har möjlighet att göra analysen själv kan man använda 
sig av redan genomförda analyser av olika nationer. Som exempel kan nämnas Minevich & 
Richter (2005) som har analyserat och rankat 20 nationer avseende IT-outsourcing där de har 
tittat på möjligheter, kostnader och risker för 2005 och hur de tror att det ser ut 2015. De har 
analyserat nationerna på följande punkter: politik, human kapital, IT-kompetens, ekonomi, 
lagstiftning, kultur och infrastruktur och kommit fram till att Kina och Indien är bra 
outsourcingval både år 2005 och 2015. Mera information om denna analys finns i bilaga 2. 
 

3.4.2 Inre egenskaper 
För att kunna ställa krav och hitta överenskommelser med en outsourcingpartner måste man 
först veta vad man har för förväntningar och krav på partnerskapet. William B.Cassidy skriver 
30 maj 2005 i 18 Traffic world ”Outsourcing contracts can run up to 300 pages, if you’ve got 
a binding term sheet that’s three pages long, you have not thought through this relationship”. 
Han visar därmed att en outsourcingrelation är ett långsiktigt partnerskap där man bör reglera 
hur man önskar att relationen ska fungera i alla situationer. Om man lyckas få ner de 
önskemålen på tre sidor så har man förmodligen inte övervägt alla eventualiteter i relationen.  
 
Enligt Wilson & Brown (2005) är det lättare att lyckas med en outsourcingrelation om båda 
avtalsparterna har kompatibla företagskulturer. Detta kan dock vara svårt att bedöma eftersom 
företagskultur och atmosfären på arbetsplatsen inte är något som finns nedtecknat, utan det 
måste känslomässigt och intuitivt tas in på plats och en bedömning bör göras av 
kandidatföretaget och dess anställda. En viktig informell del av bedömningen är att undersöka 
hur beslutsprocessen fungerar, vem som är tongivande och fattar beslut inom ett företag, både 
formellt och än mer intressant informellt. Fattar de formella ledarna alla beslut eller har de 
anställda rätt att göra det i sitt dagliga arbete? Hur tillvaratar företaget de anställdas 
förbättringsidéer? Ligger fokus bland personalen på kvalitet eller på att få jobbet gjort? Är 
atmosfären formell eller avslappnad? Det mottagande företagets kultur behöver inte vara 
identisk med det outsourcande företagets, men det underlättar om man förstår varandras sätt 
att arbeta.  
 

3.5 Kunskapsbildning och överföring 
Birgitta Södergren skriver i sin forskningsrapport 2008 sidan 21 ”Kunskap är både 
väldefinierad, strukturerad och faktabaserad och samtidigt sammanhangsberoende, relativ, 
informell eller till och med tyst eller osynlig. Kunskap finns ibland tillgänglig, ibland är den 
latent, som en potential. Kunskap är både individuell, dvs. ”ägd” eller buren av en enskild 
person, lagrad i hennes minne, och det är gemensam process, resultatet av samarbeten, 
tankeutbyten och ständig interaktion. Vi ser också att många olika slags kunskap ständigt 
samverkar.”  
 

2 http://www.swedishtrade.se/ 
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3.5.1 Tyst kunskap 
Organisatorisk kunskap kan antingen vara explicit, nedtecknad och mätbar eller tyst kunskap 
som är osynlig och erfarenhetsbaserad. (Rognes 2008). När vi använder tyst kunskap sker det 
omedvetet, som en reaktion på ett outtalat problem, ett problem som kanske ännu inte har 
uppstått. En erfarenhetsbaserad kunskap är ofta situationsanpassad, man känner igen en 
situation, ett mönster, en signal och kan agera för att möta den uppkomna situationen. Det 
utgör en potential av tillämpningar som är svåra att sätta ord på. 
 

 
Figur 3.3 Kunskap är som ett isberg, egen illustration fritt efter Haldin-Herrgård 2004 
 
Tua Haldin-Herrgård (2004) liknar tyst och explicit kunskap vid ett isberg, där den explicita 
kunskapen är den synliga delen av isberget medan den tysta kunskapen utgörs av isbergets 
massa under vattenytan, vilket illustreras i figur 2.3. Den uttryckta explicita kunskapen är lätt 
att uppfatta, mäta och synliggöra medan den tysta kunskapen, liksom isbergets massa, finns 
under ytan där det är svårt att bedöma storlek och omfattning. Den tysta kunskapen finns både 
hos individer och organisationer och ligger gömd under ytan, i det omedvetna. Det kan vara 
svårt att värdera det tysta kunnandet och svårt att avgöra vilken inverkan det har på arbetet. 
När en medarbetare lämnar företaget tar han/hon med sig det mesta av sitt kunnande. Mycket 
av den kunskap som outsourcas är standardiserad. Den explicita kunskapen om hur uppgiften 
utförs lämnas över till leverantören, men eftersom situationsspecifik kunskap inte kan 
hanteras på ett enkelt sätt kommer den delvis att gå förlorad i samband med överförandet till 
det mottagande företaget (Rognes 2008). Det behövs särskilda arbetsformer för att synliggöra 
och nå den tysta kunskapen. Det enkla är att utbyta faktakunskaper men för att förstå arbetet 
behöver vi komma i kontakt med det tysta och osynliga kunnandet under ytan (Haldin-
Herrgård 2004). Vid en outsourcingsituation lämnar inte det tysta kunnandet företaget utan 
processen lämnar kunnandet och ny kunskap kommer att byggas upp i en annan form hos det 
mottagande företaget. Det innebär att kunskapsmassan förändras, viss kunskap minskar 
medan annan växer fram och gammal kunskap kan på sikt gå förlorad. 
 

3.5.2 Överföring av kunskap 
Om processen/delprocessen som är påtänkt för outsourcing har komplexa samband eller 
kräver en hög samverkande kunskapsnivå måste man även inventera det mottagande 
företagets möjligheter att ta emot kunskapen och noga planera för hur kunskapsöverföringen 
ska klaras. Om kunskapsöverföringen misslyckas riskerar man att göra skenbara besparingar 

Tyst kunskap 

Explicit kunskap 
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och urholka viktiga kunskapsområden, minska möjligheterna till utveckling och försämrar 
viktiga samarbetsrelationer (Rognes 2008). Outsourcing av komplexa produkter eller tjänster 
är behäftade med stor andel tyst kunskap och kunnandet ligger i medarbetarens förmåga att 
läsa och samtidigt lösa situationen. Enligt Södergren (2008) äger individen sitt kunnande och 
kunskap skapas och existerar mellan människor. Det innebär att kompetensen når en viss nivå 
endast i vissa relationer, det gäller speciellt när vi ska ta fram det tysta kunnandet. Vid 
förändringar bryts relationsmönstren och det finns risk för att kunskap tappas bort i 
förändringen (Södergren 2008, Rognes 2005).  
 
Kunskapsöverföring vid en outsourcingsituation försvåras med avståndet och komplexa 
relationer är svåra att upprätthålla på stora avstånd. En genomförd outsourcing är svår att 
ångra och processen är till stor del irreversibel (Rognes 2008). Den tysta kunskapen kan 
svårligen flyttas mellan organisationerna, utan ersätts av ny kunskap på andra områden. När 
produktion samlas i stora enheter utvecklas ett nytt kunnande och samtidigt förloras en del av 
kunskapen om ursprungsprocessen.  
 

3.6 Alternativ till outsourcing 
Omfattningen av outsourcing varierar från köp av produktionskapacitet där det outsourcande 
företaget behåller konstruktions- och inköpsansvar till nedläggning av befintlig produktion 
och det mottagande företaget tar över hela ansvaret, för konstruktion, produktion och 
logistiken av den aktuella produkten eller processen. Kopplingen mellan produktion och 
avancerad utveckling är ett viktigt samspel (Bengtsson et al. 2005) som inte bör brytas.  
 
Bengtsson et al. (2005) har gjort undersökningar på Scania i Södertälje och Sandvik 
Coromant i Gimo för att undersöka hur de har gjort för att vara konkurrenskraftiga trots att 
produktionsanläggningarna ligger i Sverige. Det gemensamma argumentet hos båda företagen 
var att alla funktioner som konstruktion, inköp och produktion samlas kring en 
utvecklingslinje och senare kring en produktionslinje där betoningen ligger på samspelet 
mellan utveckling och produktion (Bengtsson et al. 2005). Båda företagen har också satsat på 
förbättringsarbete och automatisering. Företagens gemensamma syn på produktionen är att de 
betraktar den som sin kärnkompetens och inte som en kostnad. 
”Om man har som mål att jaga kostnadseffektivitet genom låga löner måste man ständigt 
vara beredd att flytta” (Bengtsson et al. 2005 sid. 25). Ju mer avancerad tillverkningen är 
desto svårare är det att genomföra en flytt.  
 
Enligt Bengtsson et al. (2005) kan det vara svårt att räkna hem investeringar i modern 
produktionsteknologi med befintliga investeringskalkyler. Orsaken kan vara att ledningen 
som ska ta ställning till investeringsförslaget fokuserar på kostnadsreducerande investeringar 
framför de som kan generera intäktsökningar. Ny produktionsteknologi som ligger i 
teknikutvecklingens framkant är relativt oprövad, vilket gör det svårt att visa på alla fördelar 
med investeringen. 
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4 MODELL FÖR EN OUTSOURCING FÖRSTUDIE 
 
I kapitlet definieras en modell för förstudien med start från en outsourcingidé till dess att 
beslut om outsourcing är fattat. Varje steg i modellen förklaras under en egen rubrik efter 
modellen. 
 

 
Modellen är generell och baseras på teorierna i föregående kapitel. För att kunna skapa en så 
komplett modell som möjligt består den dels av rekommendationer om vad en förstudie ska 
innehålla dels en kompensation för de brister som upptäcks i förstudien vid en efterkalkyl.  

Start av 
förstudie  

4.3 Definiering av 
process 

-Processbeskrivning 
-Arbetinstruktioner 
-BOM-listor 
-Produktstrukturer 
- Kunskapsöverföring 
- Identifiera kostnadsdrivare 
- Identifiera processpåverkan  
- etc. 

4.5 Definiering av krav 
och önskemål 

-Lista på ska och bör 
egenskaper 
- Identifiera kostnadsdrivare 
- Identifiera 
processpåverkan 

4.6 Identifiering av 
presumtiva 

outsourcingmottagare 

Godkänd 
mottagare

? 

Nej 

-I enlighet med definierade 
krav och önskemål 
-Avseende prestation, 
ekonomisk situation, kvalitet, 
förmåga 
- Avseende omvärldsfaktorer 

4.2 Definiering av 
motiv och mål 

-Vad? 
-Varför? 
-Hur? 
-Förväntat resultat 
- Identifierad risk 
- Identifiera kostnadsdrivare 
-Identifiera processpåverkan 
 

Ja 

Outsourcing
beslut 

Nej 

Ja 

Start av 
genomförande 

4.1 Identifiering av 
kärnkompetens 

4.4 Identifiera 
organisatorisk påverkan 

4.7 Utvärdering av 
kandidater 

-Förfrågan om intresse 
- Definierade krav och 
önskemål 
- Identifiera kostnadsdrivare 

4.8 Kalkyl  
Baserat på identifierade kostnadsdrivare 

-Förfrågan om förslag 
-Prestation, ekonomisk 
situation, kvalitet, förmåga 
-Omvärldsfaktorer 
- Identifiera kostnadsdrivare 

- En grov budget för att skatta 
lönsamheten i projektet  

Nedläggning av 
projektet 

-Personal 
-Facket 
-Samhället 
-Påverkan på interna processer 
- Identifiera kostnadsdrivare 
- Identifiera processpåverkan 

- Defniniera företagets 
kärnkompetens.  
- Identifiera kostnadsdrivar 
- Identifiera 
processpåverkan 
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4.1 Identifiera kärnkompetens 
Ett företag ska känna till sin kärnkompetens. Kärnkompetens är den kompetens som ger 
företaget marknadsfördelar framför sina konkurrenter. Kärnkompetensen omvandlas till 
kärnprodukter och utgör ett mervärde för kunden som de är beredda att betala extra för. 
 

4.2 Definiera motiv och mål 
Det grundläggande i om ett outsourcingbeslut ska bli lyckosamt är att företaget måste ha klart 
för sig vilka motiv som driver outsourcingen och vilka mål man förväntar sig att uppnå.  
 

4.2.1 Vad ska outsourcas 
För att rätt process ska outsourcas är det första steget att säkerställa att organisationen är 
medveten om vilken kompetens som är deras kärnkompetens. En kärnkompetens avser ett 
företags unika kompetens och bidrar med ett stort kundvärde hos slutprodukten och är därför 
direkt olämplig överväga för outsourcing. Kritiska processer är viktiga, men inte unika och 
kan därför vara lämpliga outsourcingkandidater. Exempel på kritiska processer inom ett 
tillverkande företag kan vara kundanpassning av produkten. Processen är oerhört viktig för 
kundnyttan, kundnöjdhet, produktens upplevda kvalitet och prestanda, men är inte unik och 
kan med fördel läggas ut.  

 

4.2.2 Varför övervägs outsourcing 
Innan ett outsourcingbeslut tas ska företaget ha klart för sig vilken motivator som driver 
outsourcingen. Har inte motivet definierats är det svårt att sälja in outsourcingen i 
organisationen, det är även svårt att definiera de krav man har på en outsourcingmottagare om 
man inte har klart för sig varför man överväger att outsourca. De vanligaste motivatorerna vid 
ett outsourcingövervägande är kostnadsreduktion och fokusering på kärnkompetens.  

 

4.2.3 Hur ska outsourcingen genomföras 
Hur, omfattar allt som har med genomförandet av outsourcingbeslutet. En grov plan på hur 
man har tänkt sig att outsoucingen ska genomföras är nödvändig för att kunna göra en kalkyl 
på identifierade kostnader. Det som är viktigt i detta tidiga stadium av outsourcingprojekt är 
att ha en plan för hur personalen ska hanteras. Så fort outsourcingbeslutet blir känt kommer 
personalen och prestationen att påverkas. Finns ingen plan och information tillgänglig 
kommer det att skapas rykten som inverkar negativt på arbetsmiljön och arbetsprestationen.  
 

4.2.4 Förväntat resultat 
Definiera vilket resultat som förväntas uppnås med outsourcingen. Det förväntade resultatet 
bör vara korrelerat med motivet till outsourcingen. Om motivet är kostnadsbesparingar ska 
besparingarna beräknas och följas upp.  
 

4.2.5 Identifierade risker och möjligheter 
De risker och möjligheter som är förknippade med outsourcingbeslutet ska identifieras. Här är 
det lämpligt att göra en SWOT-analys. Information och mall för SWOT-analys finns i 
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bilaga 3. En SWOT-analys visar på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i 
en verksamhet och den ger en hjälp att hantera dessa parametrar för att resultatet ska bli så bra 
som möjligt. Varje risk och möjlighet har en potentiell kostnad. Risker är förknippade med 
två typer av kostnader, dels kostnader för att försöka undvika risken, dels kostnader för att 
hantera uppstådda problem i det fall risken realiseras. Möjligheter förknippas också med två 
typer av kostnader, dels kostnaden för att realisera möjligheten dels kostnaden för att avstå. 
 

4.3 Definiering av process 
En grundförutsättning för att lyckas med sin outsourcing är att veta vad man vill outsourca 
och tydligt definiera och avgränsa den processen eller processteget. I förstudien räcker det 
med en grov definiering av processen med tillhörande dokumentation, medan det i 
genomförandefasen måste vara mera detaljerat utfört. 
 

4.3.1 Processbeskrivning 
En processbeskrivning är en visualisering av den process man har under övervägande. En 
visualisering av processen underlättar framtagande av processunderlag som 
arbetsbeskrivningar, materiallistor, kravspecifikationer och är en förutsättning för 
kommunikationen med en presumtiv mottagare. En processbeskrivning är också viktig för att 
göra en avgränsning av vad som ska outsourcas och vad som ska inte ska outsourcas. En 
visualiserad och väldefinierad bild av processen tydliggör för alla vad man avser. Vad är 
kommunikationskostnaden om det inte finns en processbeskrivning? Om det inte finns en 
processbeskrivning, vad är kostnaden för att ta fram en processbeskrivning? 
 

4.3.2 Arbetsinstruktioner 
Utförliga arbetsinstruktioner är nödvändiga för att kunna kommunicera hur produkten ska 
tillverkas och vilka kvalitetskrav man ställer på resultatet. Dessutom är arbetsinstruktionerna 
väldigt viktiga vid kunskapsöverföringen mellan det outsourcande och mottagande företaget. 
Vilken är kostnaden för att granska och uppdatera arbetsinstruktionerna? 
 

4.3.3 Produktstrukturer och ritningsunderlag 
I materialplaneringssystemet finns information om hur produkten är uppbyggd i form av olika 
nivåer av submontage och slutmontage. Beroende på vilket MPS system det mottagande 
företaget använder kan dessa strukturer behöva plockas ur systemet och bearbetas för att 
kunna föras in i det mottagande företagets system. Produktstrukturerna måste också 
överensstämma med de ritningsunderlag, produktinformation och revisionsnummer som är 
kopplat till varje artikel. I fall det inte skett ett löpande underhåll av artiklar och strukturer 
kommer en stor del av arbetet ligga på denna punkt. Vilken är kostnaden för att ta fram, 
granska och uppdatera produktstrukturer och ritningsunderlag? 
 

4.3.4 Utrustning och verktyg 
Till en process hör vanligtvis en del utrustning och verktyg. Lämpligen kan man till varje 
processteg identifiera tillhörande utrustningar och verktyg. Dessa utrustningar bör ha aktuella 
specifikationer och ritningsunderlag. Vad är kostnaden för att flytta utrustning till det 
mottagande företaget och vilken är kostnaden för att ta fram ny utrustning? 
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4.3.5 Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföringen är en av de mest kritiska faktorerna i ett outsourcingprojekt. Ju mer 
komplex produkten är desto svårare är kunskapsöverföringen. Det är därför viktigt att man 
redan i förstudien identifiera vilken kunskap som måste överföras och göra en bedömning av 
resursbehovet samt en skattning av kostnaderna för att föra över kunskap till det mottagande 
företaget. 
 

4.4 Organisatorisk påverkan 
Ett outsourcingbeslut oavsett storlek har alltid en organisatorisk påverkan eftersom det är en 
del av organisatioen som förändras. I små projekt är det kanske endast ett par personer som 
blir omplacerade medan det i stora outsourcingprojekt i extremfallet kan leda till att ett helt 
samhälle dör ut. 
 

4.4.1 Personalpåverkan 
Så tidigt som möjligt, gärna redan i förstudien, bör man ha en konkret plan för hur berörd 
personal ska hanteras. Ett outsourcingbeslut leder ofta till oro hos den drabbade 
personalstyrkan och oklar eller utebliven information leder till spekulationer och 
ryktesspridning. Oro bland personalen kan också leda till sämre arbetsmoral och sämre 
prestationer hos det outsourcande företaget. En förändrad arbetssituation leder till ökade 
personalhanteringskostnader. Kostnader för omplacering och utbildning av personal eller 
kostnader för att hantera en övertalighetssituation. Kostnader för minskad motivation med 
försämrad prestation är också kostnader som bör övervägas. 
 

4.4.2 Facklig inblandning 
Ett outsourcingbeslut påverkar personalen och aktiviteter som påverkar personalen ska 
förhandlas3 med de fackliga representanterna på företaget. Fackliga förhandlingar kan bli 
utdragna och ju tidigare dessa kan påbörjas desto större chans är det att outsourcingprojektet 
håller tidsplanen. De fackliga förhandlingarna kan också resultera i att personalkostnaderna 
påverkas. 
 

4.4.3 Interna processer 
När man överväger att outsourca en process eller en del av en process inom företaget ska man 
noga analysera vilken insats den processen gör för andra processer inom företaget. Hur dessa 
brutna relationer ska hanteras och vilka merkostnader som kan vara förknippade med den 
förändringen. Om en process outsourcas kommer en viss yta av företagets lokaler att tömmas. 
Hur ska denna förändring hanteras? Kommer man att starta upp en ny process på den ytan, 
ska man omförhandla sitt hyreskontrakt för att få ner hyreskostnaderna, ska ytan användas 
som kontor? Oavsett hur man väljer att nyttja de tomma lokalerna kommer de förmodligen 
generera en kostnad. Frågor som hur påverkas den interna leverantören och kunden och vilka 
andra processer inom företag har direkt, eller indirekt professionell kontakt med den process 

3 MBL - Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 
 

 28  

  
  
 
 

                                                



 

som man överväger att outsourca. Denna punkt är väldigt svårt att generalisera eftersom 
processpåverkan varierar beroende vilken process man har under övervägande.  
 

4.4.4 Samhällspåverkan 
Vid stora outsourcingprojekt där många personer påverkas kan hela samhällsstrukturen 
påverkas. I sådana fall bör man på ett tidigt stadium kontakta kommun och arbetsförmedling 
och informera om sina planer. Samhällspåverkan innebär mer än en ökad arbetslöshet. Det 
innebär också minskade skatteintäkter för kommunen, minskade intäkter för handels- och 
serviceföretag i området, svårigheter för underleverantörer, minskad efterfrågan på 
bostadsmarknaden och så vidare.  
 

4.5 Definiering av krav och önskemål 
För att en outsourcing ska lyckas måste det outsourcande företaget klart definiera vilka krav 
och önskemål man har på relationen. Denna definiering är också en grund för det avtal som så 
småningom kommer att förhandlas fram mellan parterna. 
 

4.5.1 Ska och bör egenskaper 
Processparametrarna hos den process som är övervägd för outsourcing är antingen tvingande 
eller önskade. Dessa kan även definieras som ska- och böregenskaper. Tvingande parametrar 
är inte förhandlingsbara medan mindre kritiska processparametrar kan definieras som 
önskvärda eller böregenskapar. Innan det outsourcande företaget går ut med en förfrågan 
bland de identifierade presumtiva mottagarna ska de ha analyserat vilka processparametrar 
som är tvingande och vilka som är önskvärda. Denna definiering ligger som grund för de 
framtida förhandlingarna om ett outsourcingavtal. Samtidigt som ska och bör egenskaperna 
definieras ska en skattning av vilken storleksordning kostnaderna för respektive egenskap kan 
hamna på. 
 

4.6 Identifiering och bedömning av presumtiva 
outsourcingmottagare 

Det är inte helt lätt att hitta en presumtiv mottagare av outsourcingen än svårare är det att lära 
känna och bedöma de kandidater man har lyckats identifiera. 
 

4.6.1 Definierade krav och önskemål 
Ska och bör egenskaperna från föregående steg används som underlag för vilka krav och 
önskemål det outsourcande företaget har på processens output. En rangordning av kraven 
underlättar bedömningen av mottagare. 
 

4.6.2 Intresseförfrågan 
En första förfrågan bör sändas till presumtiva leverantörer, där de tillfrågade företagen visar 
om de är intresserade att stå som mottagare för outsourcingen. De tillfrågade företagen 
förväntas lämna en allmän företagsinformation, beskrivning av företagets förmåga och 
prestationer och även lämna prover på liknande produkter de tillverkat. Med hjälp av denna 
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information och prover kan det outsourcande företaget göra en första utsortering bland de 
tillfrågade företagen. 
 

4.6.3 Utvärdering av kandidater 
För att kunna välja den kandidat som passar företaget bäst bör man lära känna de utvalda 
kandidaterna och samhället där de är verksamma. Kandidaterna ska utvärderas avseende de 
inre egenskaperna som ekonomi, teknik, kvalitet, kommunikativ förmåga, logistik och 
kostnadsstruktur. Kandidaten ska också utvärderas mer mjuka attribut som socialt ansvar, 
företagskultur och miljö. Om kandidaten är lokaliserad i ett annat land måste även de yttre 
egenskaperna utvärderas. Hur väl det politiska, juridiska, sociala och de olika marknads-
systemen överensstämmer med de referenser man har. De yttre egenskaperna kan inte alltid 
beskrivas av kandidaten utan där kommer utvärderingen att ske med hjälp av andra metoder, 
exempelvis Exportrådet. 
 

4.6.4 Förfrågan 
En handling där kundens outsourcing krav och utvärderingskriterier kommer att användas 
som underlag vid val av leverantör. En förfrågan sänds till ett begränsat antal potentiella 
leverantörer där det noga är definierat vilka krav och önskemål det outsourcande företaget har 
på sin mottagare och dess prestation. Genom att träffa alla kandidater och diskutera genom 
förfrågan kan man få en uppfattning om det mottagande företagets öppenhet, kultur, lokali-
sering och hur de agerar vid förhandling och det ger mer information som är nödvändig för 
urvalsprocessen.  
 

4.7 Kalkyl 
Varje punkt i modellen är förknippad med en kostnad. När man vid en förstudie arbetar sig 
genom modellen ska det vid varje punkt identifieras vilka processer som påverkas, hur de 
påverkas och vilka direkta, indirekta och alternativ kostnader det för med sig. Denna 
processpåverkan och kostnadsidentifikation kan se olika ut beroende på projektets utformning 
och omfattning och därför är det svårt att göra en generell modell av dessa parametrar. 
Kalkylen är outsourcingbeslutets viktigaste underlag och därför ska alla typer av kostnader 
synliggöras. 
 

4.8 Modellkritik 
Modellen kan anses vara för omfattande och innehålla steg som kanske borde ligga efter 
förstudien. Ett exempel är punkten med utvärdering av presumtiv outsourcingmottagare, där 
jag i litteraturstudierna kommit fram till att för komplicerade produkter bör utvärderingen av 
en kandidat ligga tidigt eftersom det kan vara svårt att hitta lämpliga mottagare. Om denna 
punkt misslyckas kommer ett positivt outsourcingbeslut att sakna värde, då en mottagare 
saknas. Baserat på litteraturstudierna anser jag att modellen ska vara omfattande eftersom den 
största orsaken till att outsourcingprojekt misslyckas är att förstudien har varit bristfällig och 
en undermålig förstudie leder till att man fattar beslut på felaktiga grunder.  
 
Det är dock svårt att generalisera processpåverkan och kalkylinnehåll eftersom det är direkt 
beroende av hur processen som övervägs för outsourcing ser ut. 
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5 FALLSTUDIE - GENOMFÖRDA FLYTTPROJEKT 
 
Fallstudien utförs på tre genomförda projekt inom Secretus koncernen. Projekten har lite 
olika karaktär där det första var en uppstart av en ny produktionsanläggning i Kina, det 
andra var ett flytt av produktionsprocesser mellan produktionsenheter inom koncernen och 
det tredje var en klassisk outsourcing till en känd lokal mottagare. Projekten har analyserats 
avseende kostnadernas och kunskapsöverföringens överensstämmelse mellan förstudien och 
genomförandet. 
 
Secretus har genomfört flera produktionsflyttar inom koncernen och har även under de 
senaste två åren genomfört ett outsourcingprojekt från Secretus svenska enhet till en extern 
leverantör. Tre flyttprojekt kommer att undersökas avseende hur förstudien var utförd och hur 
kostnaderna identifierades, hur kunskap överfördes samt hur resultatet blev. Anledningen till 
att jag valt att titta på dessa parametrar är att i litteraturstudierna framgick det att en 
underskattning av dessa parametrar var vanligaste orsakerna till att ett outsourcingprojekt 
misslyckas. 
 

5.1 Indigo projektet 
Indigo som var uppstart av en fabrik i Kina, var ett strategiskt beslut, med marknadsargument 
som motivator. Kinesisk tillverkning och utveckling har ökat dramatiskt sedan början 2000-
talet och koncernledningen såg ett hot att kinesiska tillverkare kunde erodera marknaden för 
Secretus produkter. Valet av Kina som etableringsland berodde på dess stora marknads-
potential och att Secretus ville visa Kina att företaget var en god samarbetspartner. Det 
primära målet var uppstart av en fabrik och etablering av nätverk och affärskanaler i landet, 
det sekundära målet var tillverkning av enklare produkter som vid ett eventuell misslyckande 
inte skulle inverka negativt på Secretus marknadsposition. Initialt var det tänkt att fabriken 
skulle drivas av en svensk fabrikschef, men för att få tillgång till de kinesiska affärskanalerna 
insåg man inom projektet att man var tvungen att ändra taktik och rekrytera en fabrikschef 
lokalt. Bråttom var en av de viktigaste parametrarna i projektet, vilket gjorde att en redan 
nedlagd produkt återupplivades i syfte att produceras i den kinesiska fabriken för den asiatiska 
marknaden. Det fanns många fördelar med valet av produkt, den var redan känd, den hade 
många ingående artiklar gemensam med Secretus volymprodukter vilket kunde ge 
skalfördelar vid inköp, det fanns färdiga europeiska materialförsörjningskanaler, produkten 
skulle kunna nå ett nytt marknadssegment vilket gjorde det möjligt att snabbt kunna starta upp 
en produktion. Initialt hanterades materialförsörjningen från Sverige, men i steg 2 fick den 
kinesiska fabriken själva köpa in material från den asiatiska marknaden. Dessa nya 
leverantörer skulle även användas av den svenska produktionsenheten. 
 

5.1.1 Förstudien 
Beslutet om att starta upp en produktionsanläggning i Kina var strategisk ur såväl marknads- 
som kostnadsperspektiv. Secretus koncernledning såg att kinesisk tillverkning och 
utvecklingskapacitet hade ökat dramatiskt under de senaste fem åren. Vid tidpunkten för 
beslutet hade kinesiska företag redan visat sin förmåga att tillverka billiga mekaniska 
produkter till mindre än hälften av Secretus produktionskostnader.  
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Secretus är marknadsledande på de avancerade produkterna, men med de kinesiska 
framstegen fanns det en stor risk att de inom kort även skulle få kinesisk konkurrens inom det 
avancerade produktsegmentet. Secretus ledning bedömde att om de kinesiska företagen lyckas 
producera en produkt till 30 procent längre kostnad så kommer Secretus inte att kunna 
generera någon vinst inom detta segment 
 
Förstudien fokuserade på att analysera hur marknaden skulle utvecklas och hur en 
prissänkning med 30 procent till kund skulle inverka på marknaden och på Secretus. För att få 
tillgång till de kinesiska affärskanalerna behövde man etablera sig i regionen. 
 

5.1.2 Kostnader 
I kalkylen för Indigoprojektet, som finns i bilaga 4, fokuserar man på ökade marginaler, lägre 
inköpskostnader och sänkta tillverkningskostnader. Målet var att sänka materialkostnaderna 
med 30 procent vilket illustreras i figur 4.1.  
 

 
Figur 4.1 Beräknade kostnadsminskningar med asiatiska leverantörer 
 
 
Man räknade med en initial investeringskostnad de första två åren och därefter en 
supportkostnad i ytterligare två år. Kostnaderna för upplärning beräknades till noll. 
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Figur 4.2 Total kostnadsminskning över tiden 
 
Beräkningarna visade att totala kostnadsbesparingarna skulle uppgå till 32 procent det första 
året och totalt beräknades kostnaderna för projektet uppgå till $3.6 miljoner under en två års 
period, se besparingsutveckling i figur 4.2. Även om motivet var strategiskt beräknades 
Indigo att presentera ett positivt NPV. 
 

 
I projektbudgeten fokuserades det på 
kostnadsposter som mantimmar, utrusning och 
verktyg, prototyper och resekostnader, en 
sammanställning av kostnadsposterna finns i figur 
4.3. 

 

 

 

 

 
Figur 4.3, Kostnadsposter i projektet 

 

($000)
Project Resources:
- Production Engineering 674           
- Development Engineering 619           
- QC 413           
- Purchasing 495           
- Project Management 248           

Production Equipment 815           

Tooling 150           

Prototypes 100           

Misc. Travel 100           

TOTAL 3,614        
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5.1.3 Kunskapsöverföring 
Trots att det inte fanns med i kalkylen var det under projektet stor fokus på det praktiska och 
tekniska, hur produkterna skulle tillverkas och testas och vem och var det skulle göras. I 
genomförandefasen byggdes den kinesiska produktionslinan upp i Sverige för att senare 
flyttas till fabriken i Kina. Två kinesiska ingenjörer anställdes för att utbildas på produkten 
och produktionslinan. Dessa två skulle senare bli produktionstekniker i den kinesiska 
fabriken. Under en sexmånaders period bodde och arbetade de kinesiska ingenjörerna i 
Sverige tillsammans med två andra kinesiska ingenjörer som hade anställts av den svenska 
fabriken i syfte att underlätta kunskapsöverföringen och överbrygga språkbarriärer. Detta 
arrangemang visade sig senare vara överambitiöst då de kinesiska ingenjörerna 
kommunicerade alldeles utmärkt på engelska. 
 

5.1.4 Resultat 
Projektet tog 25 % längre tid än vad som ursprungligen beräknats och den främsta orsaken var 
ambivalens i var personalen skulle rekryteras. Slutligen kom man fram till att lokalt 
rekryterad skulle i längden bidra med mera mervärde än vad en svenskrekryterad chef, även 
om hans upplärningstid hade varit kortare. Det som gick bättre än förväntat var att bygga upp 
fabriken och få alla nödvändiga tillstånd och det var mycket tack var kunskap och 
engagemang hos den lokalt rekryterade personalen. Tack vare den kinesiska personalen blev 
förseningen endast 25 % längre än beräknat. 
 
Kostnaderna för utlandsplacerad personal blev lägre än beräknat eftersom personalen 
rekryterades lokalt. Mycket av kostnadsbesparingarna var indirekta, d.v.s. projektet gjorde 
inga besparingar, men de nya asiatiska leverantörerna kunde även försörja Secretus 
volymprodukter med material och de har därför inte räknats in i projektresultatet. 
Kostnadsbesparingar på grund lokalt rekryterad personal har man inte räknat på. Den 25 % 
förseningen av projektet beräknas ha ökat kostnaderna med motsvarande procent. Det har 
dock inte gjorts någon efterkalkyl på projektet av två anledningar, för det första var projektet 
marknadsstrategiskt där målet var att bygga en fabrik, inte en produkt, men det faktum att 
produkten beräknades få ett positivt nuvärde var glädjande men inte helt nödvändigt för 
projektets genomförande. Den andra orsaken vara att redovisningen under projektets gång 
visade på att den initiala kalkylen var rimlig och att resultatet skulle komma att landa på det 
kalkylerade resultatet. 
 
Det var en stor fokus på överföringen av kunskap i detta projekt. Två kinesiska ingenjörer 
bodde och arbetade i Sverige under ett halvår för att lära sig hur produkten byggdes, testades 
och fungerade. Dessa två var inte enbart en kostnad utan bidrog också rätt snart med 
produktionen av de produkter som tillverkas i Sverige. Hela projektets upplägg baserades på 
att göra kunskap tillgänglig och lättöverförbar och det kan anses ha lyckats då den kinesiska 
fabriken numera är självgående och tillverkar produkter med rätt kvalitet. 
 
En svårighet som även bidrog till förseningen var resursbrist. De svenska 
produktionsteknikerna ingick dels i pågående projekt i Sverige, dels i löpande produktion och 
skulle även assistera uppstarten i Kina. Det pågick parallella projekt i Sverige som hade en 
högre prioritering än Indigo och trots att det var känt när Indigoprojektet startade så blev det 
lite prioriteringsfrågor som behövde lösas. 
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5.2 Manhattan projektet 
Innan Indigo projektets start hade redan affärsområdeschefen börjat fundera på en 
konsolidering av produktionsanläggningarna i Europa, men en start av Indigo påskyndade 
konsolideringsplanerna för att minska risken med kapacitetsöverskott på respektive europeisk 
produktionsanläggning.  
 

5.2.1 Förstudie 
Manhattanprojektet är ett led i det strategiska beslutet att konsolidera all europeisk 
produktionskapacitet till ett ställe i Europa. Syftet är att snabbt kunna fördela om kapaciteten 
till den behövande produktionslinan. Kvalitetshöjning av vissa produkter har dock varit en 
förväntad effekt av beslutet. Frankrike som enda produktionsanläggning var aldrig aktuellt 
eftersom de befintliga lokalerna inte hade rätt standard eller storlek. Dessutom låg löneläget i 
den franska enheten under de genomsnittliga lönerna i området och nyrekrytering av personal 
skulle driva upp lönekostnaderna över Tysklands och Sveriges lönenivå. De tyska och 
svenska produktionsanläggningarna ansågs vara likvärdiga avseende lönekostnader, 
lokalstandard och kunskapsnivå men valet föll på Sverige med följande argument: 

• Skalfördelar, eftersom den svenska anläggningen är Secretus största 
tillverkningsanläggning i Europa. 

• Kontroll, den svenska enheten verkar i egna lokaler med egna processer och 
affärssystem. Den tyska enheten är fortfarande integrerat i sin gamla ägares 
affärssystem och lokaler vilket förhindrar Secretus att konsolidera viktiga 
processer alternativt att dessa skulle behöva byggas upp. 

 

5.2.2 Kostnader 
För att kunna beräkna kostnadsförändringar vid en flytt av produktion från Frankrike till 
Sverige inom Manhattan projektet försökte man identifiera positiva och negativa synergier. 
De kostnader som jämfördes var: 

• Kostnad per kvadratmeter produktionsyta och den yta som krävdes för respektive 
produktionslina  

• Standardkostnad per tillverkad produkt 
• Kostnader för direkt personal 
• Overheadkostnader som lager, inköp och produktionsteknik 
• Kostnad för produktionsledning 
• Investering i produktions- och testutrustning 
• Beredning och underhåll av ny produkt i MPS system 
• Kostnader för ökade volymer 

 
Följande antaganden gjordes: 

• Personalkostnaderna var fasta med 4 % årlig ökning 
• Overhead kostnader är fasta med 4 % årlig ökning 
• Materialkostnaderna minskas med 15 % år 1 och 10 % år 2 
• 20 % minskning av genomloppstid i Sverige 
• Inga produktionstekniska ingenjörskostnader i Frankrike 
• Några av produktionstekniska ingenjörskostnader i Sverige är overhead 

 
Produktionslinan förväntades kräva samma yta och personal som tidigare, varmed overhead 
kostnaderna antogs förbli oförändrade. Flytten av produktionslinan förväntades allokera 40 % 
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av inköpsresurserna och 70 % av produktionsledning. Den frigjorda ytan och personalen i 
Frankrike skulle användas för att öka service till kund. Kostnader förknippade med olikheter i 
MPS-system negligerades. 
 
Enligt de skattade kostnaderna och investeringarna förväntades projektet nå ”break even” i 
slutet av år 2 och beräknades därefter ge en vinst på $ 822 för varje produkt från år 3. Den 
största fördelen med konsolideringen av tillverkningen i Europa, är att skapa förutsättningar 
för framtida produkter och undvika framtida stora investeringar i Frankrike. Beräkningar för 
Manhattanprojektets förstudie finns i bilaga 5. Totalt beräknade man att den initiala 
investeringen skulle täckas av besparingarna under en två års period. I kalkylen i figur 4.4 
som är hämtad direkt från förstudien finns ett räknefel på $ 100,000 i de kalkylerade 
investeringarna som gör att kalkylen blir mer fördelaktig. 
 

Besparingar   

2006 antas 70% av den totala tillverkningen flyttats till Sverige  $ 125,135  
2007 antas 100% av tillverkningen vara flyttad till Sverige  $ 205,458  

Totalt:  $ 330,592  

Investeringar   
Engångs kostnader i form av upstart av produktion och 
kunskapsöverföring   $ 481,280  
Minskade investeringar i Frankrike  $ 50,639  

Totalt:  $ 330,641  

Figur 4.4 Beräknat resultat av produktionsflytt 
 

5.2.3 Kunskapsöverföring 
I kalkylen för Manhattan var kostnader för kunskapsöverföring inbakade i kostnaderna för 
omlokalisering. I praktiken skickade den svenska fabriken tidigt personal till Frankrike för att 
arbeta parallellt med sina franska kollegor. Totalt var fem personer i Frankrike för att lära sig 
produkten, varav två personer stannade i ett helt år. Fyra av dessa fem arbetade som montörer 
och den femte hade en koordinerande roll i produktionen. Sverige skickade även svenska 
tekniker och ingenjörer under kortare perioder till Frankrike för att lära sig hur produktions- 
och testutrustningarna var konstruerade. Efter att produktionsflytten påbörjats och ny 
produktionsutrustning var på plats fanns även franska ingenjörer på plats i Sverige för att 
verifiera och validera. 

5.2.4 Resultat 
Manhattanprojektet tog dubbelt så lång tid och blev mer än 30 % dyrare än vad som hade 
beräknats. Detta berodde på att projektet bestod av två parallella projekt där det ena 
delprojektet var själva produktionsflytten och det andra var en uppgradering av 
produktionsutrustningen. Beslutet var heller inte entydigt kommunicerat till den franska 
enheten vilket initialt gjorde att samarbetet fungerade dåligt. Projektet hade en övergripande 
projektledare och det fanns även en lokal projektledare i respektive enhet som var och en 
styrde över de lokala resurserna. Eftersom den franska enheten inte ville flytta produktionen 
till Sverige var det svårt att förmå dem att tillsätta de nödvändiga resurserna. Verksamheten i 
Frankrike var inte anpassad till volymproduktion och de hade inte haft behov av strukturerade 
processer eftersom volymerna var så låg. Mycket av underlagen var dåligt dokumenterade och 

 36  

  
  
 
 



 

dåligt uppdaterade Alla dessa dokument skulle översättas och uppdateras till rätt nivå innan 
flytten, vilket tog lång tid var speciellt svårt då samarbetsviljan var låg. I förstudien hade man 
dimensionerat utrustningens kapacitet och tekniska nivå utifrån att den franska produkten 
skulle nå rätt så höga volymer efter flytten, vilket inte inträffade. Med facit i hand var 
utrustningen överdimensionerade för de volymer som blev realitet och med en noggrannare 
förstudie kunde kanske detta ha upptäckts innan investeringarna gjordes. 
 

5.3 Emanon projektet 
Emanon är ett mindre projekt och en klassisk outsourcing där Secretus valde att lägga ut hela 
ytmonterings- och kretskortstillverkningsprocessen i den svenska enheten till en extern 
tillverkare i närområdet.  
 

5.3.1 Förstudie 
Beslutet var strategisk och orsaken var att man ville fokusera på kärnverksamheten. Processen 
är kapitalintensiv och med en snabb utveckling. För att kunna arbeta med den senaste 
teknologin behövdes nyinvesteringar göras ungefär vart 7-8 år. Secretus ABs ytmonterings-
avdelning hade en begränsad kapacitet och varje form av driftstörning hade stor inverkan på 
efterföljande processteg. Genom att outsourca ytmonteringsprocessen har volymerna kunnat 
säkras och Secretus inköp har kunnat ställa krav på leveransprecision på outsourcing-
mottagaren. Projektet drevs av en projektledare i fas 1 där även det mottagande företaget 
utvärderades och valdes. Till genomförandefasen togs projektet övar av en annan 
projektledare.  
 
Urvalet av outsourcingmottagare gjordes bland Secretus kända leverantörer. Offertförfrågan 
på sex olika kretskort med tre olika komplexitetsnivåer skickades till fyra olika leverantörer. 
Under offerttiden avbröts aktiviteten med två av leverantörerna då ny information 
framkommit som gjorde att de företagen bedömdes att inte kunna klara av uppdraget. Av de 
återstående två företagen valdes det som bedömdes ha bäst organisation och erfarenhet. Enligt 
projektledaren i fas 1 gjordes ingen formell utvärdering utan valet gjordes mer på känsla och 
erfarenhet än med vetenskap. 
 

5.3.2 Kostnader 
Projektet hade ingen av projektledaren känd budget, endast en snäv tidsplanering. Det hade 
investerats i en ny lödugn strax innan projektet startades på grund av ett läckage i den gamla 
som gjorde att man var orolig för ett haveri. Denna lödugn kunde sedan säljas tillbaka med ett 
reducerat pris tillbaka ugnsleverantören. Det stora arbetet i projektet låg i att uppdatera alla 
underlag. BOM4 listorna var ouppdaterade i MPS5 systemet och revisionshantering hade 
under en längre tid skett i ett Excel ark. När underlagen hade uppdaterats fick leverantören 
tillverka en provserie av korten som granskades av kvalitetsavdelningen på Secretus. Endast 
felaktigheter analyserades, huruvida det som var ”rätt” var stabilt eller ej undersöktes inte. 
 

4 BOM är en förkortning av Bill of Materials, lista på ingående material 
5 MPS system är en förkortning av Material och produktionsstyrningssystem 
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5.3.3 Kunskapsöverföring 
Outsourcingen gjordes till ett företag med större tekniska kunskaper inom teknikområdet 
varför kunskapsöverföringen avseende korttillverkning var enkel. Kunskapsöverföringen vid 
testutrustningen skedde genom en uppdatering av arbetsinstruktioner och en två dagars 
genomgång av testutrustningen av Secretus personal tillsammans med mottagarens personal. 
För att säkerställa att rätt frågor ställdes och rätt funktioner fick information hade leverantören 
en projektgrupp med samma kompetenssammansättning som Secretus projektgrupp. 
 

5.3.4 Resultat 
Projektet kunde genomföras inom satta tidsramar och beräkningar visar på en 10 % höjning 
av kortpriset, men i den beräkningen har det inte tagits hänsyn till framtida investeringar och 
heller inte omständigheter som kunde ha äventyrat leveransförmågan. På frågan vad man 
inom projektet kunde ha gjort bättre svarar projektledaren att information till berörd personal 
kunde ha förmedlats tidigare och att man underskattade arbetsmängden med att verifiera och 
uppdatera underlagen.  
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6 Analys 
 
Analysen görs på varje projekt för sig avseende överensstämmelse mellan förstudie och 
resultat och specifikt kostnader och kunskapsöverföring. Respektive projekt prövas mot den 
framtagna modellen för vad en förstudie bör innehålla. 
 
 
De tre projekten som har analyserats var olika till sin natur, där Indigo gällde uppstart av en 
ny anläggning, Manhattan var en produktionsflytt inom koncernen och Emanon var ett 
klassiskt outsourcingprojekt. Det gemensamma för dessa projekt är att alla tre kräver en 
förstudie, en kostnadskalkyl och budget samt en metod för kunskapsöverföring. Analysen 
görs i jämförelse med den modell för förstudie som finns i kapitel 4. 
 

6.1 Indigo 
Av den information jag har haft tillgänglig bedömer jag att man i Indigo fallet underskattade 
behovet av en grundlig förstudie. Det framkom vid intervjun att bråttom, var ledordet i 
projektet, vilket styrker min teori om att förstudien kunde ha varit grundigare utförd. Min 
bedömning är att man mest fokuserade på de inre faktorerna, hur samarbetet med den 
kinesiska fabriken skulle fungera, vilka kostnadsbesparingar man kunde göra och vilka 
marknadsandelar man kunde ta. Jag kunde inte i materialet, eller intervjuerna få fram 
information om att man i förstudien hade lagt ner tid på att undersöka de yttre egenskaperna, 
hur de formella och informella nätverken fungerade, vilka oförutsedda lagar och regler som 
kunde påverka projektet, hur den kinesiska affärskulturen fungerar och så vidare. I Indigo 
framkom det i intervjun att det varit stort fokus på kunskapsöverföring, men i kalkylen var 
den posten satt till 0 och kostnaderna för kunskapsöverföringen var inbakade i andra 
uppstartskostnader.  
 

6.1.1 Indigos förstudie i relation till modellen 
Hur väl överensstämmer för studien för Indigo med den modell som jag skapat för hur en 
förstudie ska utföras. 
 
Identifiering av kärnkompetens – Punkten är inte relevant i detta fall då det inte gällde en flytt 
av pågående verksamhet. 
Definiering av motiv och mål – Det fanns både motiv och mål definierade. Motivet var en 
marknadsstrategi för att säkra sin position och målet var att öka sina marknadsandelar i Asien 
och som en bieffekt sänka inköpskostnaderna inom hela affärsområdet. 
Definiering av process – Produkten var definierad och indirekt även dess process. Eftersom 
projektet inte gällde flytt av en pågående verksamhet till en utomstående mottagare var heller 
inte pocessdefinitionen någon kritisk parameter.  
Identifiering av organisatorisk påverkan – Den organisatoriska påverkan var omvänt i detta 
fall, istället för att flytta eller friställa personal med all den problematik det innebär så fick 
man i detta fall fundera över hur och var nyrekryteringen skulle ske. Detta var dock inte utrett 
under förstudien. 
Definiering av krav och önskemål – Det fanns formulerade krav och önskemål i förstudien, 
men projektkaraktären gjorde att dessa inte behövde vara så detaljerade eftersom mottagaren 
skapades i och med uppstart av en ny anläggning. 
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Identifiering av presumtiva outsourcingmottagare – Identifieringen i detta fall handlade om i 
vilken nation anläggningen skulle byggas. Jag kan inte i förstudien finna att man övervägde 
något annat alternativ än Kina. Däremot så övervägde man olika alternativa lokaliseringar och 
huruvida man skulle bygga egna lokaler eller finna lokaler att hyra.   
Utvärdering av kandidater – Jag anser att man i förstudien var mest fokuserad på de inre 
egenskaperna, d.v.s. frågor som direkt berörde uppbyggnaden av anläggningen och den 
kinesiska verksamheten, men man undersökte även bl.a. hur kinesiska patenträtten såg ut. 
Med tanke på att bråttom var ledordet i detta projekt så blev analysen av de yttre 
egenskaperna inte till fullo utvärderade. 
Kalkyl baserat på identifierade kostnadsdrivare – I kalkylen för Indigo var inte kostnaderna 
det drivande, anläggningen hade byggts även om det inte hade gått att få någon lönsamhet i 
den produkt som skulle byggas. Därför var det heller inte någon fokus på att försöka 
identifiera dolda och alternativkostnader. Kostnadsanalysen fokuserade på de faktiska 
kostnaderna som skulle bokföras. Kostnaden för kunskapsöverföring fanns med som en post i 
kalkylen, men den var satt till 0 

6.2 Manhattan 
I Manhattanprojektet flyttades en produktionsanläggning inom koncernen, mellan två av 
Secretus produktionsanläggningar och mellan två, av koncernen, kända samhällen. I detta fall 
fanns det inget behov att i förstudien undersöka de yttre omständigheterna eftersom kontexten 
var känt. I Manhattan projektet har en av de svåra faktorerna varit kulturella skillnader mellan 
den franska och svenska enheten. De inre egenskaperna skiljde sig åt främst i 
organisationsstruktur och beslutsvägar. En stor fokus på de inre egenskaperna i förstudien 
kunde ha snabbat upp projektet. 
 

6.2.1 Manhattans förstudie i relation till modellen 
Definiering av motiv och mål – Motivet i Manhattan var strategiskt, en konsolidering av de 
europeiska produktionsanläggningarna. Målet var att snabbt kunna fördela kapaciteten på ett 
effektivare sätt. En kvalitetshöjning av vissa produkter fanns med som en önskad effekt av 
aktiviteten. 
Definiering av process – Processdefinieringen var tydlig, hela produktionsprocessen och 
endast produktionsprocessen skulle flyttas.  
Identifiering av organisatorisk påverkan –Den organisatoriska påverkan var identifierad redan 
i förstudien och det fanns en tydlig plan för vilken typ av verksamhet som skulle drivas i den 
franska anläggningen och att man behövde hantera en övertalighetssituation bland den franska 
personalen. 
Definiering av krav och önskemål – Definiering av krav och önskemål var inte aktuellt i 
förstudien för Manhattan projektet. Detta berodde dels på att man på koncernnivå inte hade 
den kunskapen om produktionsprocessen, dels var mottagaren känd. Både det outsourcande 
och det mottagande företaget fanns inom koncernen. Kraven och önskemålen gällande 
processen formulerades först i början av genomförandefasen. 
Identifiering av presumtiva outsourcingmottagare – Tre produktionsenheter skulle bli en och 
två produktionsprocesser skulle flyttas. Mottagarna var redan givna och några andra alternativ 
än de befintliga anläggningarna övervägdes aldrig. 
Utvärdering av kandidater – Kandidaterna utvärderades främst avseende deras inre 
egenskaper. De yttre egenskaperna var redan kända för alla tre alternativen. 
Kalkyl baserat på identifierade kostnadsdrivare – I Manhattan har man tagit hänsyn till de 
kostnader som beräknas uppkomma i den franska enheten på grund av flytten. Det fanns även 
en plan för hur den kvarvarande verksamheten skulle utvecklas. Det fanns även en detaljerad 
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lista över direkta och indirekta kostnader som förväntades uppstå i samband med flytten. Man 
hade dock inte explicit kalkylerat med kostnader för kunskapsöverföring trots att ”training 
costs” fanns med som en post i kalkylen, utan de ansågs vara inkluderade i omlokaliserings-
kostnaderna. Dessutom fanns ett räknefel i kalkylen avseende investeringar som gjorde att 
projektet såg mer fördelaktigt ut. 
 

6.3 Emanon 
Emanonprojektet var mindre till sin karaktär, än de två andra projekten i fallstudien. Trots det 
var beslutet taget i koncernledningen i USA. Emanon är det enda renodlade 
outsourcingprojektet i denna fallstudie och var en konkret utläggning av en 
produktionsprocess till en lokal extern leverantör. Projektet höll tidsplan och 
kostnadsuppföljningen var inte det viktiga eftersom beslutet var baserat på strategin, fokusera 
på kärnverksamheten. Leverantören var känd sedan flera år tillbaka och var lokaliserad i 
Secretus närområde. Leverantörens kärnverksamhet var identisk med den process som 
Secretus ville outsourca, vilket gjorde att behovet av kunskapsöverföring var minimal. 
Projektet innehöll allt för många enkla och okomplicerade parametrar för att kunna illustrera 
ett omfattande outsourcingprojet. Den vakna läsaren kan då hävda att Emanon projektet 
förmodligen hade en välgenomförd förstudie. Det är möjligt att förstudien var välgjord, den 
har jag inte haft tillgång till, men leverantörsurvalsprocessen tyder på att förstudiens kvalitet 
hade sina brister. En noggrann och engagerad projektledare i genomförande fasen kan rädda 
även en bristfällig förstudie, vilket jag tror var fallet i Emanon projektet. 
 

6.3.1 Emanons förstudie i relation till modellen 
Definiering av motiv och mål – Motivet var att strategiskt fokusera på kärnverksamheten. 
Målet vara att uppnå en högre säkerhet i materialförsörjningen.  
Definiering av process – Processen var definierad, men när genomförandefasen startade 
visade det sig att processunderlagen var dåligt uppdaterade. 
Identifiering av organisatorisk påverkan – Den organisatoriska påverkan var tidigt 
identifierad, men det skedde inte i förstudien utan på initiativ från produktionen. 
Definiering av krav och önskemål – Jag har inte lyckats få fram vilka krav och önskemål som 
definierades. 
Identifiering av presumtiva outsourcingmottagare – Kandidater identifierades bland redan 
kända leverantörer. 
Utvärdering av kandidater – Det gjordes inte någon systematisk utvärdering av kandidaterna. 
De yttre egenskaperna utvärderades inte alls och de inre egenskaperna bedömdes mer på 
intuition än med en definierad metod. 
Kalkyl baserat på identifierade kostnadsdrivare - Kalkylen bestod i att jämföra offererat pris 
från leverantör med internprissättningen som hade tillämpats inom Secretus. 
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7 Slutsats 
 

I kapitlet dras slutsatser om fallstudie projektens förstudier och genomförande. Dessutom 
prövas hypotesernas giltighet mot de resultat som framkommit.  
 
Outsourcing är komplicerat och huruvida ett outsourcingprojekt blir framgångsrikt eller ej 
beror till stor del på hur välgenomförd förstudien är. Både i litteraturstudien och i fallstudien 
har det framkommit att en mer detaljerad förstudie kan förkorta tiden för genomförande och 
minska kostnaderna. I fallstudien har man haft stor fokus på kunskapsöverföring för att 
säkerställa kvaliteten, men detta har främst skett i genomförandefasen. Explicit kalkylerade 
medel för kunskapsöverföring har jag inte kunnat finna i någon av förstudierna, utan endast 
som en delmängd i andra kostnadsposter.  
 
Förstudiens omfattning beror på hur väl man känner det mottagande företaget och det 
samhälle där det verkar. Även om företaget är välbekant kan situationen, produkten och 
samarbetsformen vara ny. Därför bör man även med kända mottagare, arbeta genom 
modellens alla steg, för att försäkra sig om att man verkligen har kännedom om alla 
nödvändiga parametrar. I kalkylerna och även i projektbudgeten har det i fallen fokuserats på 
konkreta kostnadsposter så som resor, verktyg och utrustning samt mantimmar. Direkta 
kostnader som kan kopplas direkt till outsourcingprojektet. Indirekta och alternativkostnader 
som övertalig personal, fackliga förhandlingar, omflyttning i produktionsytan, ökade 
logistikkostnader, minskad arbetsmoral bland den kvarvarande arbetsstyrkan har det varit 
mindre fokus på i praktikfallens förstudier. Undantaget är Manhattanprojektet där man hade 
tagit med hur framtiden skulle se ut i den franska enheten efter flytten som en separat 
beräkning i kalkylen. 
 
Alla projekt i fallstudien har haft annat fokus än kostnadsreducering och de hade förmodligen 
genomförts även om kalkylen hade visat på ökade kostnader. Det fanns andra fördelar och 
argument som hade gjort att beslutet hade fattats ändå. I Indigoprojektet var det inte primärt 
kostnadsreducering som var motivet, minskade kostnader var en förväntad bieffekt av 
projektet. 
 
Min slutsats är att beslut om outsourcing ofta redan är mentalt fattat när kalkylen och 
förstudien presenteras för ledningen och det finns en risk att man väljer att presentera en så 
positiv kalkyl som möjligt för att minska risken för ett avslag. I de efterkalkyler som gjorts, 
enligt litteraturstudien, är kalkylerna i förstudien ofta kraftig underskattade, vilket stödjer mitt 
resonemang om den positiva kalkylen. Jag har tyvärr inte lyckats finna något bevis för vad 
differensen mellan förstudiens kalkyl och efterkalkylen kan bero på, varken i litteraturstudien, 
eller i empirin. Min slutsats är att en tidspressad förstudie, för positiva kalkyler och en icke 
korrelerad modell för för- och efterkalkyl gör att det är svårt att göra en fullständig 
jämförelse. När projektet är avslutat, är man redan på väg till nästa uppdrag och att då avsätta 
tid för att göra en grundlig efterkalkyl på ett avslutat projekt är sällan prioriterat.  
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7.1 Prövning av hypoteser 
Hypotes 1  
Inför ett outsourcingbeslut kan det vara svårt att förutse alla positiva och negativa effekter 
beslutet kan få för det outsourcande företaget.  
 
Denna hypotes anser jag vara styrkt av både litteraturstudien och empirin. Det är omöjligt att 
förutse alla effekter utan en grundlig och välgenomförd förstudie. Med hjälp av den generella 
modell för vad en förstudie bör innehålla är det fortfarande svårt, men den kan erbjuda ett stöd 
att finna de flesta effekter som ett outsourcingbeslut kan få på företaget. 
 
Hypotes 2 
Outsourcing av tekniskt avancerade produkter kräver en stor fokus på kunskapsöverföring för 
att lyckas.  
 
Kunskapsöverföringen är den viktigaste parametern i ett outsourcing projekt, vilket jag anser 
är bevisat i teoridelen och styrkt av genomförandefasen i fallstudierna. Eftersom 
kunskapsöverföringen är så viktig måste den få en större fokus i förstudien. I modellen ingår 
kunskapsöverföringen som en del av processidentifikationen, men det beror på att modellen är 
generell och ska fungera oavsett process. I Emanonprojektet var inte kunskapsöverföringen en 
kritisk parameter, trots att produkten var komplicerad, men det berodde på att mottagaren 
hade större kunskaper om produktionsmetoderna. 
 
Hypotes 3 
Outsourcing är ett resurskrävande projekt som påverkar många processer inom organisationen 
Processerna bör bidra med resurser till förstudien för att alla effekter ska kunna identifieras. 
 
Denna hypotes stöds av teoridelen, men i empirin har jag haft svårt att finna bevis för det, 
vilket jag tror beror på att man främst fokuserat på direkta kostnader. Hade det i projekten 
varit större fokus på dolda och alternativ kostnader hade denna hypotes haft större giltighet i 
empirin. I modellen fokuserar jag heller inte explicit på processpåverkan utan uppmanar 
användaren att i varje steg analysera vem som påverkas och vilka kostnader det kan generera. 
 
Hypotes 4 
Transaktions- och dolda kostnader utgör merparten av kostnaderna vid outsourcing av en 
produkt/funktion och dessa kan vara både svåra att förutse och att beräkna. Kostnadsbesparing 
som motivator kan få omvänd effekt när det visar sig att transaktions- och indirekta kostnader 
överstiger besparingarna vid en outsourcing och att kostnadsstrukturen vid beslutstillfället 
sällan är fullt utredd och förmodligen mera komplex än förväntat.  
 
Kostnadsstrukturens komplexitet och svårigheterna att skatta kostnaderna i kalkylen anser jag 
vara styrkt av både teorin och empirin. I empirin hävdas att kostnadsuppföljningen av 
projektet motsvarar de kalkylerade kostnaderna. Det anser jag beror på att man främst 
fokuserat på direkta kostnader i både kalkyl och uppföljning och därmed blir heller inte 
kostnadsstrukturen så komplex. 
 

7.2 Uppnått syfte 
Syftet med arbetet var att analysera tre fall av outsourcing med hjälp av en generell modell. 
De tre fallen är grundligt analyserade utifrån modellen. Eftersom modellen är generell är dock 
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inte alla analyspunkter lika tillämpbara på varje fallprojekt. Detta framgår tydligt i 
analysdelen. Modellens syfte är, förutom att vara ett analysverktyg i uppsatsen, att vara ett 
generellt hjälpmedel för framtida outsourcingförstudier. Jag anser att modellen som helhet är 
tillämplig på alla typer av outsourcingprojekt, men varje del av modellen är inte tillämpbar på 
varje projekt. Beroende på vilken typ av outsourcing som övervägs har modellens olika delar 
större eller mindre vikt, vilket ska avgöras av den som genomför förstudien. 
 

7.3 Slutfört uppdrag 
Jag har fått i uppdrag av ett tillverkande och produktutvecklande företag att skapa en generell 
modell för hur en förstudie ska utföras inför ett outsourcingbeslut. Jag har i uppsatsen skapat 
en modell som baseras på de teorier som framkommit i litteraturstudien. Denna modell har 
sedan använts för att analysera tidigare förstudiernas innehåll i syfte att finna avvikelser 
mellan modellen och de genomförda förstudierna. Uppdraget var att jag i modellen skulle 
identifiera aktiviteter, nödvändiga utredningar, berörda processer samt olika typer av 
kostnader. Det är svårt att dels skapa en generell modell och samtidigt gå in på djupet och se 
vilka aktiviteter och utredningar som ska göras. Jag anser därför att uppdraget har haft lite 
motstridiga mål och valde att fokusera på att skapa en generell modell där man i varje steg får 
en möjlighet att fundera över vem som påverkas och vilka kostnader som uppstår i det 
specifika steget. Om modellen i detalj hade tagit upp varje aktivitet och utredning i respektive 
steg hade inte modellen längre varit generell utan väldigt specifik för ett visst 
ousourcingprojekt. Jag anser därmed att jag slutfört det uppdrag jag fått.  
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8 REFLEKTION 
 
I kapitlet reflekteras över de val som gjorts i forskning och hur dessa har kunnat påverka 
resultatet. Forskningsresultatets värde diskuteras i ett delkapitel och avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt arbete. 
 
Uppsatsens fokus speglar mina personliga intresseområden, ekonomi och kunskapsbildning i 
ett sociotekniskt system. Detta gör att jag kan ha missat infallsvinklar som hade varit 
värdefulla vid valet av forskningsfrågor. Fokusering på dessa två områden gör också att valet 
av artiklar och fallprojekt är behäftade med samma begränsning. 
 
Om urvalet är för stort blir det svårt att finna det som är bäst. Urvalet av teoretiskt material 
gjordes genom att läsa sammanfattningarna, men det är ingen garanti för att de artiklar jag 
valt att läsa var de bästa inom sitt område. Det jag med säkerhet vet, är att de valda artiklarna 
hade de intressantaste och mest relevanta sammanfattningarna av de träffar jag fick vid 
artikelsökningen. För att få en så objektiv bild som möjligt försökte jag finna material som 
speglade olika sidor av outsourcingbeslutet. 
 
Jag valde att analysera tre fall där informationen var relativt lättillgänglig och kända hos 
Secretus i Sverige. Kanske kan de ha funnits bättre lämpade projekt i andra delar av 
koncernen, men det undersökte jag aldrig. Tillgängligheten till förstahandsinformation hade 
för mig en högre prioritet. Inget av de tre projekten hade kostnadssänkningar som motiv, 
vilket gör att man i förstudien varken hade krav eller behov av att göra någon djupare 
kostnadsanalys. Detta kan ha påverkat min analys såväl som mina slutsatser. 
 
Respondenturvalet gjordes utifrån tillgång till förstahands information. Trots det kan det i 
intervjuerna ha smugit in subjektiva åsikter, från både mig och respondenten, om 
projektgenomförandet. Jag kan även ha påverkat respondenterna med ledande frågor och 
påstående. Om så skett har det inte varit avsiktligt utan en effekt av ett engagemang i 
intervjusituationen. I empirin hade jag önskat att jag hade kunnat få tillgång till mera material 
från förstudierna och att det hade gjorts efterkalkyler så att jag fullt ut hade kunnat genomför 
de jämförelser jag hade ambition att göra. Nu är jämförelserna inte så grundliga som jag hade 
önskat och parametrarna som jämförs är heller inte helt kristallklara i sitt innehåll. 
 

8.1 Värdet av arbetet 
Outsourcing av produktion var populärt på 90-talet och det skrevs mängder av litteratur och 
artiklar om ämnet. På 2000-talet har företagens outsourcingfokus flyttats från produktions- till 
tjästeprocesser. Varje företag har sin egen kultur, arbetssätt och kostnadsdrivare även om 
mycket är gemensamt och en utredning av vilka kostnader, aktiviteter och utredningar som 
måste göras innan Secretus högteknologiska precisionsprodukter kan flyttas har inte gjorts. 
Detta arbete har genererat en generell modell baserat på Secretus koncernens behov vid en 
flytt av avancerade och komplexa produkter och som även kan vara användbar på andra 
processer inom Secretus och även hos andra företag, men fokus ligger på beställarens unika 
behov.  
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8.2 Förslag till fortsatt arbete 
Modellen för hur en förstudie bör genomföras är inte verifierad och heller inte validerad. En 
intressant fortsättning på arbetet vore att testköra modellen på ett projekt och därefter även 
göra en noggrann efterkalkyl på projektet för att se vilka styrkor och förbättringspunkter 
modellen har.  
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Bilaga 1, Frågebatteri för att lära känna en presumtiv 
outsourcingpartners externa förutsättningar 
Fritt efter Tarun Khannas ”Spotting Institutional Voids” 
 
Politiskt och socialt system 

1. Vilket är landets politiska system?  
2. Hur stark är regeringen och oppositionen? 
3. Är valen fria och regelbundna? 
4. Är rollerna för de lagstiftande, verkställande och dömande makten klart definierade? 
5. Hur är maktfördelningen mellan de statliga, delstatliga och regionala styrningen? 
6. Ingriper regeringen i eller tar över driften av företag? 
7. Skyddar lagarna privat egendom? 
8. Hur är kvaliteten på landets byråkrater?  
9. Vilka är byråkraternas incitament och karriärvägar? 
10. Är rättsväsendets oberoende?  
11. Dömer domstolen i tvister och verkställer domar i tid och på ett opartiskt sätt?  
12. Hur effektiva är lagstiftarna att fastställa och genomdriva regler för affärsverksamhet? 
13. Får religiösa, språkliga, regionala och etniska grupper samexistera i fred eller finns det 

spänningar mellan dem? 
14. Hur tongivande och oberoende är media? 
15. Är media objektiv? 
16. Vilka grupperingar är aktiva i landet? 
17. Accepterar folk korruption inom näringslivet och inom regering? 
18. Vilken roll har familjeband inom näringslivet? 
19. Kan främlingar lita på att kontrakt tecknade i landet kommer att följas? 

 
Öppenhet 

1. Är det landets regering, media och folk mottagliga för utländska investeringar? 
2. Har medborgarna förtroende för företag och individer från vissa delar av världen mer 

än andra? 
3. Vilka begränsningar sätter regeringen på utländska investeringar? 
4. Är dessa begränsningar för att underlätta framväxten av inhemska företag, för att 

skydda statliga monopol eller för att folk är misstänksamma mot multinationella 
företag? 

5. Kan ett företag starta bolag eller förvärva ett lokalt företag, eller kan det bara bryta in 
på marknaden genom att ingå joint ventures? 

6. Kommer det företaget att fritt få välja partner enbart baseras på ekonomiska 
överväganden? 

7. Tillåter landet förekomsten av utländska mellanhänder t.ex. marknadsundersökningar 
och reklam företag, återförsäljare, media, banker, försäkringsbolag, riskkapitalbolag 
företag, revisionsbyråer förvaltning konsultföretag och utbildningsinstitutioner? 

8. Hur lång tid tar det att starta ett nytt företag i landet? 
9. Hur omständlig är regeringens förfaranden för tillståndsgivning för att kunna lansera 

ett helt utlandsägda företag? 
10. Finns det begränsningar för aktieinvesteringar av utomeuropeiska personer och hur 

hanteras utdelningen? 
11. Kontrollerar regeringen växelkurserna eller är det marknaden som styr dem? 
12. Försöker regeringen att hålla en stabil växelkurs, eller försöker den favorisera 

inhemska produkter framför import av att stödja den lokala valutan? 

  



 

13. Hur påverkar tullar och avgifter ett bolags kapital varor och råvaror import? 
14. Hur påverkar importtullar företagets förmåga att tillverka sina produkter lokalt 

alternativt exportera dem hemifrån? 
15. Kan ett företag starta sin verksamhet var som helst i landet? 
16. Om regeringen begränsar företagets val av lokalisering är det av politiska motiv eller 

är det på grund av en logisk regional utvecklingsstrategi? 
17. Har landet undertecknat frihandelsavtal med andra nationer? 
18. Om så är falletgynnar avtalet investeringar från vissa delar av världen framför andra? 
19. Tillåter regeringen att utländska chefer komma in och lämna landet som de vill? 
20. Hur svårt är det att få arbetstillstånd för chefer och ingenjörer? 
21. Tillåts landets medborgare att fritt resa utomlands? 
22. Får idéer skapas eller föras in i landet obegränsat? 
23. Är det tillåtet att diskutera och acceptera dessa idéer? 

 
Produktmarknader 

1. Kan företagen enkelt få fram tillförlitliga uppgifter om kundens smak och 
köpbeteenden? 

2. Finns det några kulturella hinder för marknadsundersökning? 
3. Finns det företag med marknadsundersökningar världsklass verksamma i landet? 
4. Kan konsumenterna lätt få objektiv information om kvaliteten av de varor och tjänster 

de vill köpa? 
5. Finns det oberoende konsumentorganisationer och publikationer som tillhandahåller 

sådan information? 
6. Finns det tillgång på råmaterial och komponenter av god kvalitet? 
7. Finns det ett leverantörsnätverk? 
8. Finns det företag som kan bedöma leverantörers kvalitet och tillförlitlighet? 
9. Kan företag ingå avtal med leverantörer? 
10. Hur fungerar infrastrukturen avseende logistik och transporter? 
11. Finns globala logistikföretag representerade i landet? 
12. Hur stora detaljhandelskedjor finns i landet? 
13. Om de finns täcker de hela landet eller bara i större städer? 
14. Når de ut till alla konsumenter eller bara till de rika? 
15. Finns det andra typer av distributionskanaler, såsom att distribuera direkt till 

konsument? 
16. Är det svårt för multinationella företag få in fordringar från lokala återförsäljare? 
17. Använder konsumenterna kreditkort eller kontanter? 
18. Kan konsumenterna få kredit för att handla?  
19. Finns det möjlighet att göra kreditupplysning på kunder? 
20. Hur ser konsumentskyddet ut? 
21. Är det möjligt att inrätta ett landsomfattande servicenät? 
22. Är tredje-parts-leverantörer tillförlitliga? 
23. Är konsumenterna beredda att prova nya produkter och tjänster? 
24. Litar de på varor från lokala företag? 
25. Vad anser de om varor från utländska företag? 
26. Finns det miljö- och säkerhetsbestämmelser? 
27. Hur upprätthåller myndigheterna dessa förordningar? 

 
Arbetsmarknaden 

1. Hur stark är landets utbildningssystem avseende tekniska och ledarskapsutbildning? 
2. Finns det ett system för bra grundläggande och gymnasial utbildning?  

    



 

3. Vilken utbildningsnivå har befolkningen? 
4. Kan befolkningen göra affärer på engelska eller något annat internationellt språk, eller 

är de främst enspråkiga?  
5. Finns det information om kvaliteten på landets utbildningsinstitutioner? 
6. Vilken rörlighet har arbetsmarknaden? 
7. Vilka är de kompetenser som är svåra att finna lokalt? 
8. Är betalning efter prestation en praxis? 
9. Skulle ett företag kunna rekrytera ledande befattningshavare? 
10. Kan man skydda sig mot befattningshavare som lämna företaget för en konkurrent? 
11. Finns det risk för att anställda stjäl affärshemligheter och immateriella rättigheter? 
12. Accepterar den lokala kulturen utländska chefer? 
13. Tillåter landets lagar att ett företag flyttar lokaltanställd personal till företagets 

verksamhet i ett annat land? 
14. Vill chefer och personal stanna kvar eller lämna landet? 
15. Hur är arbetstagarnas rättigheter skyddade? 
16. Hur starka är landets fackföreningar? 
17. Försvarar de arbetarnas intressen eller har de bara en politisk agenda? 
18. Kan företag använda aktieoptioner och aktieersättning för att motivera de anställda? 
19. Finns det lagar och förordningar som begränsar företagets förmåga att omstrukturera, 

minska eller avveckla? 
20. Om företaget skulle anta sin lokala konkurrent eller leverantörs affärsmetoder, såsom 

användning av barnarbete, hur skulle det påverka dess image utomlands? 
 
Kapitalmarknaden 

1. Hur effektiva är landets banker, försäkringsbolag, och fonder på kapitalförvaltning och 
investeringar? 

2. Vilka finansinstitut har lyckats bra? 
3. Är deras beslutsfattande öppet? 
4. Har icke-ekonomiska överväganden, såsom familjeband, påverkat deras 

investeringsbeslut? 
5. Kan företag öka eget kapital genom aktiemarknaden?  
6. Finns det en marknad för företagets skulder?  
7. Finns det en riskkapitalbransch?  
8. Vilken redovisningsstandard används? 
9. Hur tillförlitliga är källor till information om företagets resultat?  
10. Tillåts investerare och långivare att övervaka företagets ledning?  
11. Kan oberoende finansanalytiker, kreditvärderingsinstitut och media ge opartisk 

information om företag?  
12. Hur effektiva är bolagsstyrningens normer och standarder på att skydda aktieägarnas 

intressen?  
13. Är företagens styrelser oberoende och bemyndigade och har de oberoende ledamöter?  
14. Hur effektiv är övervakning av banksektorn och aktiemarknaderna?  
15. Hur väl hanterar domstolarna bedrägerier?  
16. Har de lagar som tillåter företag att satsa på fientliga uppköp?  
17. Finns det en ordnad process för konkursförfarande som företräder ägare, kreditgivare 

och andra intressenter? 

    



 

Bilaga 2, Analys av nationer avseende IT-outsourcingmöjligheter 
Fritt efter The Global Outsourcing Report, Opportunities, Costs and Risks 
 
I analysen har 20 länder analyserats och resultatet presenteras som ett Global Outsourcing 
Index (GOI) som rankar länderna avseende deras konkurrenskraft som 
outsourcingdestination. Indexet jämför tre faktorer: 
Kostnader: Få företag skulle överväga outsourcing om kostnaderna skulle öka markant i och 
med beslutet. I GOI utgör kostnaderna 30 % kompensation och löner, infrastruktur, skatter 
och andra reglerade kostnader. 
 
Risk: Alla länder har sin egen uppsättning av styrkor, svagheter, risker och möjligheter. En 
total riskbedömning utgör 54 % av GOI och består av alla tänkbara risker ett företag måste ta 
ställning till i ett outsourcingbeslut: 
 Politisk (10 % av GOI) innefattar hur stabil den politiska situationen är i 
 landet, korruption, politik och säkerhet. 

Humankapital (10 % av GOI) innefattar kvalitet på utbildningsnivå, tillgång på 
arbetskraft, utbildningssystem. 
IT kompetens (10 % av GOI) innefattar projekterfarenhet, infrastruktur och 
användarnivå. 
Ekonomi (6 % av GOI) innefattar valutaosäkerhet och inflation. 
Rättssäkerhet (6 % av GOI) innefattar lagstiftning, skatter och patentskydd. 
Kultur (6 % av GOI) innefattar språkliga färdigheter, innovationsförmåga, 
anpassningsförmåga. 
Infrastruktur (6 % av GOI) innefattar infrastruktur investeringar. 

 
Marknad: Denna värdering, som utgör 16 % av ROI är en sakkunnig analys av varje land 
utförd av en oberoende tredje part avseende landets globala konkurrenskraft. 
Bedömningen görs på en skala 1 till 5 där 1 är lägst och 5 är högst. 
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2 1 30 27 26 10 28 5 14 77 11 29 9 0 13 4 5 22 19 15 

 
I framtiden bedöms nya nationer tillkomma bland de 20 högsta och några av de befintliga 
ramlar ner i ranking. Bland nykomlingarna bedöms följande länder och placeringar finnas: 
USA (3), Vitryssland (8), Malaysia (12), Thailand (16), Vietnam (17), Moldavien (18), 
Bulgarien (21), Pakistan (23), Kazakstan (24) och Albanien (25). 

    



 

 

Bilaga 3, SWOT-analys  
Informationen om SWOT-analys är hämtad från 
http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628 20090421 
 
En SWOT-analys är ett sätt att analysera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska 
Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) Det är ett viktigt verktyg i ett företags 
strategiutformning och kan användas både för en helhetsanalys av företaget och för analys av 
en specifik produkt/produktgrupp. För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man 
den ofta i en matrisstruktur enligt modellen nedan.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den övre delen av matrisen utgörs av Styrkor och Svagheter som är interna och 
företagsspecifika parametrar, sådant företaget själv kan påverka. Den nedre delen av matrisen 
består av Möjligheter och Hot som är externa omvärldsparametrar, sådant som företaget inte 
kan påverka. 
 
En SWOT-analys ska leda till en åtgärdsplan för att stärka sina styrkor, minska sina svagheter 
ta till vara sina möjligheter och försöka undanröja eller förbereda sig för identifierade hot. 
Med hjälp av denna åtgärdsplan kan man skapa aktiviteter i syfte att utveckla, förbättra, och 
stärka sitt företag. 
 

Styrkor 
Vilka är dina fördelar? 
Vad är du bra på? 
Vilka styrkor anser andra 
att du har? 

 

Svagheter 
Vad kan du förbättra? 
Vad gör du dåligt? 
Vad borde du undvika? 
 

Möjligheter 
Vilka möjligheter ser du? 
Vilka intressanta trender 
märker du? 
Möjligheter kan uppstå 
ur omvärldsförändringar. 

Hot 
Vilka hinder kan du se?  
Vilka är dina konkurrenter?  
Hur klarar du förändringar?  
 
 

    

http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=27628


 

Cash flow and ROI statement

0 1 2 3
Margin on sales of 600M $1,900,000 $2,260,000 $1,695,000
Sourcing savings on existing products $500,000 $900,000 1,300,000
Savings from moving key sub-assemblies to China   636,000
Total annual benefits $2,400,000 $3,160,000 $3,631,000
Implementation filter 85% 90% 95%
Total benefits realized $2,040,000 $2,844,000 $3,449,450

Costs Year 0 Year 1 Year 2 Year 3
Total $1,800,000 $2,100,000 $125,000 $125,000

Benefits Year 0 Year 1 Year 2 Year 3
Annual benefit flow ($1,800,000) ($60,000) $2,719,000 $3,324,450
Cumulative benefit flow (1,800,000) (1,860,000) 859,000 4,183,450

Discounted benefit flow Year 0 Year 1 Year 2 Year 3
Discounted costs $1,800,000 $1,826,087 $94,518 $82,190
Discounted benefits 0 1,773,913 2,150,473 2,268,069
Total discounted benefit flow (1,800,000) (52,174) 2,055,955 2,185,880
Total cumulative discounted benefit flow (1,800,000) (1,852,174) 203,781 2,389,661

Initial investment Year 0 Year 1 Year 2 Year 3
Initial investment $1,650,000 $1,950,000 $0 $0
Implementation costs 0 0 0 0
Ongoing support costs 0 0 100,000 100,000
Training costs 0 0 0 0
Other costs 150,000 150,000 25,000 25,000
Total costs $1,800,000 $2,100,000 $125,000 $125,000

ROI measures
Cost of capital 15%
Net present value $2,389,661  
Return on investment 49% 105% 163%
Payback (in years) 1.68

YEARBENEFIT DRIVERS

Bilaga 4, Kalkyl för Indigoprojektet

    



 

Bilaga 5, Kalkyl för Manhattan 
Beräknade kostnader på grund av flytt 
Personalkostnad (total) Sverige Frankrike Kommentarer 
Personal år 0  $ 340,604 $ 373,947   
Personal år 1 $ 531,342  $ 552,855  
Personal år 2  $ 28,894 $ 862,850 
Material kostnad/enhet       
Materialkostnad år 0  $ 22,767   $ 22,767    
Materialkostnad år 1  $ 19,352   $ 19,352  15 % reduktion 
Materialkostnad år 2  $ 17,417   $ 17,417  10 % reduktion 
Overhead (total)       
Tillverkning  $ 59,606   $ 158,890  Overhead i Sverige beräknas på 

motsvarande volym av befintliga 
produkter 

Inköp  $ 34,060   $ 63,449  

Lokalkostnader (total)       
År 0 – 1    $ 23,431 Den svenska lokalkostnaden inkluderar 

personalkostnader och overhead År 2    $ 32,329 
Beräknad 
standardkostnad /enhet 

      

År 0 Volym (X)  $ 27,110   $ 28,964    
År 1 Volym (1,5*X)  $ 23,544   $ 24,735  Inkluderar 4 % overhead & personal 

ökning från år 0 
År 2 Volym (2,5*X)  $ 21,138   $ 21,959  Inkluderar 4 % overhead & personal 

ökning från år 1 
 
Beräknade investeringar på grund av flytt 

Tillverkning i Sverige Sverige Frankrike 
Omlokaliseringskostnader (engångs 
kostnad)  $ 50,000   $ 50,000  

Verktygsinvestering år 0     

Verktygsinvestering år 1  $ 281,280   $ -12,057  

Verktygsinvestering år 2    $ -38,582  
Total investering inklusive 
Frankrike  $ 330,641    

Tillverkning i Frankrike  Sverige Frankrike 

Verktygsinvestering år 0    $ 99,289  
Verktygsinvestering år 1    $ 12,057  
Verktygsinvestering år 2    $ 38,582  

Total investering inklusive Sverige    $ 198,155  
Upplärning av personal när volymerna ökar antogs vara neutral emedan samma behov 
uppstod på båda ställen. 
 
Kostnaden för kunskapsöverföring anses vara inkluderat i omlokaliseringskostnader och den 
svenska enhetens investeringar i produktionsutrustning. 
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