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Sammanfattning 

Titel: Knowledge Process Outsourcing; framgångsfaktorer och dess inverkan på produktivitet 
Författare: Fredrik Lundberg & Martina Nordman 
Handledare: Eleonore Huang Vogel 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Författarna ämnar att undersöka om samband finns mellan KPO och 
produktivitetsförändringar. I samband med detta har vi även för avsikt att undersöka vilka 
motiv och faktorer som bör tas i beaktande inför en implementering av denna typ av 
outsourcing.  
 
Metod: I uppsatsen används ingen egen insamlad empiri, utan enbart sekundärdata. Dessa 
sekundärdata är både kvantitativa i form av statistik och rapporter men även kvalitativa i form 
av en intervju vilka är utgivna av branchföretag. Vi har studerat tidigare forskning och teorier 
inom ämnet vilket utgör det teoretiska ramverk som vi sedan baserar vår analys på. 
 
Slutsatser: Våra slutsats är att det i nuläget ej finns tillräckliga bevis för att KPO förbättrar 
ett företags produktivitet, främst för att det inte finns en bra metod att mäta produktiviteten av 
tjänster än. Det är av högsta vikt att företag engagerar sig genomgående över hela processen i 
samarbetet med leverantören för att åtnjuta de fördelar KPO erbjuder.  
 
 

Abstract 

Title: Knowledge Process Outsourcing; success factors and its impact on productivity 
Author(s): Fredrik Lundberg & Martina Nordman 
Supervisor: Eleonore Huang Vogel 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The authors intend to examine the link between KPO and productivity. There are 
both strengths and drawbacks to this strategy and therefore we also have the intention to 
analyze the consequences firms should consider when implementing the strategy. 
 
Method: This paper is not based on self-collected empirical data, but on secondary data. 
These secondary data are both quantitative in terms of statistics and reports but also 
qualitative in the form of an interview all published by companies from the industry. We have 
studied previous research and theories on the subject which is the theoretical framework 
which we base our analysis on. 
 
Results: Our conclusions are that there is no sufficient evidence that KPO improves a 
company's productivity mainly because of the lack of a good method. The singularly most 
important success factor found is cooperation; the company needs to be involved and work 
closely with the supplier during the entire process to fully enjoy the benefits of KPO.  
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1: Inledning 

 
I detta kapitel redogörs för bakgrund och problemformulering, vilket leder fram till 
uppsatsens syfte. Vidare redogörs även för uppsatsens avgränsningar, relevanta definitioner 
och kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ekonomistyrning kan beskrivas som ett medel för implementering av företagets strategi. Den 
centrala frågan i ekonomistyrningen är att säkerställa att företaget uppnår sina fastställda mål, 
genom användning av en utvald strategi (Ax, m.fl, 2009). Inför utvecklingen av den 
strategiska ekonomistyrningen står ett företags ledning inför en komplicerad utmaning; att 
finna en balans mellan behovet att förutbestämma hur målen skall uppnås och strävan efter 
strategisk flexibilitet (Lindvall, 2001). I nutid har en ny betydande tendens inom 
verksamhetsstyrning kunnat urskiljas; ett allt starkare fokus på just strategin och dess 
betydelse för resultat (Vagadia, 2012). Orsaken till detta är att traditionell ekonomistyrning i 
en alltmer komplex företagsmiljö upplevs som alltför begränsad – moderna organisationer 
behöver ett bredare perspektiv för att konkurrera effektivt på marknaden (Mishra, 2010). Det 
är därför viktigt att analysera organisationers styrning i ett strategiskt sammanhang (Lindvall, 
2001). 

1.1.1 Business Process Outsourcing 

 
Ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar är att fokusera på det man anser vara 
kärnverksamhet. I jakten på ett effektivare och mer kostnadsreducerande företag fokuseras 
resurser på företagens kärnkompetenser och enklare eller mer mekaniska processer 
kontrakteras ut på externa leverantörer (McIvor, 2008). Outsourcingtrenden tog ursprungligen 
avstamp i IT-processer, men fick ett stort genombrott när BPO i form av enklare 
affärsprocesser (exempelvis fakturahantering) i allt vidare utsträckning flyttades från 
moderföretag till underleverantörer. Generellt ses BPO som en föregångare till KPO, som 
berett inträdet för de mer komplicerade processerna.  Det är också i denna roll som BPO 
inkluderas här. 

1.1.2 Knowledge Process Outsourcing 

 
Outsourcing av kunskap, i branschtermer Knowledge Process Outsourcing (KPO), behandlar 
de processer som anses mer komplicerade är de rent mekanisk-administrativa dito som hittas i 
alla företag, och kräver större insikt i företaget och dess dynamik. I BPO ligger fokus på 
genomförandet av standardiserade rutinprocesser. För KPO, däremot, ligger fokus på 
genomförandet av anpassade processer som kräver avancerad informationssökning 
tillsammans med komplexa analytiska, tolknings- och tekniska färdigheter i kombination med 
en god omdömesförmåga och kvalificerat beslutsfattande. Man kan beskriva BPO som 
regelbaserad och KPO som beslutsbaserad (Mishra, 2010). I kunskapsintensiva brancher som 
inom analytiska tjänster, läkemedelsforskning, dataminingtjänster, juridiska tjänster, 
finansiella tjänster, forskning och utveckling samt immateriell forskning kan företag göra 
kraftiga besparingar ända upp till 40-50% genom att outsourca till låglöneländer. Länder som 
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Indien, Kina och Ryssland är ur denna synpunkt ideala, då man har en stor arbetskraftspool av 
ingenjörer och professorer som kan anställas till avsevärt mindre kostnader än i hemlandet 
(Mierau, 2007). Även om KPO  kan upplevas ge mindre påtagliga resultat än BPO, så är det 
en sektor som växer explosivt och där fördelaktiga förhållanden gällande sociala avgifter et 
cetera fortfarande är en avgörande faktor. Fasta kostnader görs rörliga, och en organisation 
kan använda sig av olika personalstyrka beroende på affärscykler (Sanchez, 2010). 
 
Begreppet kunskapsarbetare är idag så vida spritt att det kan upplevas svårt att avgränsa. En 
vedertagen förklaring tycks dock vara att kunskapsintensivt arbete innebär att enskilda 
medarbetare agerar relativt självständigt och använder sitt personliga omdöme. De läser av 
situationer och tillämpar det de uppfattar vara relevanta kunskaper. Det vill säga att de agerar, 
fattar beslut eller löser problem utifrån sin tolkning av situationen (Södergren, 2005).  
 
När det gäller det praktiska genomförandet av outsourcing går en skiljelinje vid var 
leverantören är lokaliserad. Om leverantören finns i ett annat land än uppdragsgivaren, kallas 
denna typ av outsourcing ofta för offshoring (Zybura, 2010). Vi anser att outsourcing av 
arbetstillfällen generellt är en källa till många diskussioner och problemföreställningar. 
 
1.2 Problemdiskussion & problemformulering 
 
KPO-outsourcing är intressant att studera då den kan betraktas som den "tredje 
outsourcingvågen" efter att de mer grundläggande processerna flyttats till underleverantör 
eller dotterbolag så kommer dessa, som har en något mer komplicerad karaktär och är av mer 
krävande natur både för processens ägare och för underleverantören. Ett av de främsta målen 
med BPO är att tillhandahålla effektiva processer som levererar högsta möjliga produktivitet 
för kunden. KPO tillför istället många nya möjligheter som har potential att öka flexibiliteten 
vid en högre nivå av produktivitet och effektivitet (Zybura, 2010). Men då risken är, som ofta 
vid trender, att företaget kastar sig in i beslutet utan att noga analysera vad som behöver 
tillgodoses och vad företaget vill få ut av det. För att inte riskera att resultatet faller ut i en helt 
annan riktning än vad som initialt var tänkt är detta ett område som behöver utforskas 
ytterligare, för att KPO ska bli en mer strategiskt lätthanterlig metod. 
 
När ett beslut tas om implementering av KPO – vilka har de avgörande faktorerna varit? 
Sökes en produktivitetsökning eller ska det ses som en förlängning av företaget där den 
interna förmågan är fullständig och det inte går att förädla ytterligare, varför funktionen 
lämnas över till ett företag som har  kompetens och resurser? Vi tycker det är viktigt och 
intressant att göra en studie som samlar ihop och ger en överblicksbild utav forskningsläget 
då detta är ett nytt område. Att se om vi kan upptäcka likheter över olika segment som kan ge 
en ökad förståelse för vad denna metod kan tillföra och göras framgångsrik torde vara 
betydelsefullt. Det ska också tilläggas att den västerländska ekonomiska krisen också betytt 
att en mängd företag valt att vända om sina outsourcingkontrakt och istället flyttat tillbaka 
verksamhet för att återigen hantera denna in-house (BPO Watch India Bureau, 2011). 
Exempelvis Barclays har valt att ta tillbaka tidigare outsourcad verksamhet (så kallad 
insourcing) och återgå till att producera lokalt. Marknaden för både de företag som överväger 
outsourcing och de som förser servicen är med andra ord känslig; stora företag med bred 
erfarenhet av outsourcing både blir alltmer selektiva i sina val av leverantör och förhandlar 
hårdare (Williams, 2012). Därför tror vi att det är viktigt att det finns studier på vad man som 
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företag vill och kan tjäna på att använda KPO och vad som faktiskt måste göras inom 
företaget för att nå dit. 
 
Leverantörerna av KPO-tjänsterna erbjuder hållbara konkurrensfördelar för kunder i alla 
kunskapsintensiva branscher genom att tillhandahålla marknads- och företagsundersökningar, 
data och statistiska analyser, analyser av konkurrenter och support i juridiska och 
administrativa processer (Aggarwal & Pandey, 2012). Som vid många nylanseringar av 
metoder och teorier så kommer leverantörer att lova guld och gröna skogar så vad behöver 
företag som betänker denna teori egentligen ta hänsyn till inför ett sådant här komplext 
beslut? Vi har funnit studier där det undersöks hur företag blir kostnadseffektiva genom att 
ingå avtal med KPO leverantörer men det finns knappt några studier angående risker av 
vilken sorts konstellation av leverantör som är bäst beroende vilken marknad eller bransch 
företaget befinner sig på. KPO är en omdiskuterad och komplicerad verksamhetsstrategi, just 
eftersom man kan komma att lämna över känslig information om och för företaget, samtidigt 
som man oundvikligen förlorar viktig kärnpersonal på "hemmaplan" till fördel för den externa 
aktören som övertar verksamheten, vilket kan leda till att anställda upplever företaget som 
osäkert och eventuellt även opålitligt (Sanchez, 2010). Detta finns det en del studier om och 
främst inom opportunism från leverantören men vi har inte hittat några studier eller forskning 
som sätter beroende aspekten i ett KPO sammanhang. Förutom att lämna över känslig 
information kanske det även finns andra aspekter som påverkar företaget och dessa vill vi 
finna och ställa emot fördelarna för att åstadkomma en ökad förståelse för vad som spelar in i 
beslutet att genomföra en KPO. För att enbart lägga ut arbetet på entreprenad och sedan vänta 
in resultat visar sig ofta vara en dålig idé. En nackdel är just de idealiserade förväntningarna 
på omedelbar avkastning och den tid det upplevs ta att erhålla denna. Många företag har 
visioner om drastiska kostnadsbesparingar, enligt Mierau (2007) ända upp till 80% av 
kostnaderna. Söker företaget en ”quick fix” kommer man med största sannolikhet bli besviken 
och frustrerad av att genomföra en KPO, då det är både komplext och tidskrävande. Att ha för 
höga mål med outsourcingen gör dessutom att man tror att denna misslyckats utan att 
uppmärksamma de ofta stora vinster som den faktiskt har skapat (Mierau, 2007).   

 
Det förarbete ett företag bör göra inför ett beslut om outsourcingaktiviteter i form av analys 
av egna unika behov och förutsättningar torde ha ett stort inflytande på en verksamhets 
chanser att uppnå fördelar samt undvika eventuella risker. Argumenten för outsourcing är 
många och de företag och konsulter som har gjort outsourcing till en permanent 
affärsverksamhet sprider gärna dessa argument. I dags läge finns det brister i de studier som 
faktiskt finns, vilket för oss kända är relativt få, då det i mångt och mycket bara är studier ur 
marknad eller bransch synpunkt vilket kan resultera i att beslutet kan bli direkt felaktigt om 
det ses generellt för alla företag överallt. Vi är övertygade om att en övergripande studie där 
branscher och marknader ställs mot varandra för att se samband eller likheter inom området 
torde vara ett nyttigt inslag i debatten. Det bör vara aktuellt att inför ett beslut om outsourcing 
analysera huruvida man anser att processens natur kan komma att påverka produktiviteten, 
och huruvida problem uppkomna på grund av negativ publicitet och/eller urholkning av 
kunskap upplevs som värda en eventuell kortsiktigt ökad lönsamhet. Studier som samlar ihop 
denna forskning, och ställer emot varandra, framgångsfaktorer och risker inom KPO är inte 
för oss kända. Vi är också av uppfattningen att då outsourcing i högsta grad påverkar 
företagets anställda, både de som kan sägas upp och de som stannar kvar, är det ett ämne som 
de flesta har åsikter om och kan relatera till. 
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Vi vill bidra till teoretibildningen kring outsourcing generellt och KPO i synnerhet. Sedan 
tidigare finns i huvudsak studier som rör tillverkningsindustrin, och även om marknaderna 
kan ses som likartade, så är tjänster ändå undantagna vissa tillverkningsfaktorer som 
kännetecknar den traditionella produktionsindustrin. Vi anser att det dessutom finns 
övergripande luckor i de kvantitativa studier som gjorts, på det sätt att det finns ett värde i att 
samla ihop dessa/några av dessa för att jämföra och ställa resultat emot varandra, helt enkelt 
att det har ett värde i sig att knyta ihop trådarna i den framkommande teoriväven. Vi bidrar 
med en användbar överblick som på ett relativt enkelt sätt samlar information åt 
branschaktiva, och teorietiskt så jämför vi ett antal marknader, geografier och resultat, och 
analyserar dess resultat. 
 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att behandla Knowledge Process Outsourcing och att studera om det har 
någon effekt på företagens produktivitet. Utöver detta är syftet att analysera och behandla 
viktiga faktorer, motiv och risker med Knowledge Process Outsourcing som strategi.  

1.4 Frågeställning 
 
 Påverkar KPO företagens (kontinuerliga) produktivitet?  

 
 Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till i verksamheten i samband med 

implementering av outsourcing och KPO?   
 

 Vad behöver företag och leverantörer tillgodose för att lyckas med outsourcingen?  
 
1.5 Avgränsningar 
 
En heltäckande diskussion om hur KPO kan utnyttjas bör innefatta diskussioner som täcker 
hela det spektra som outsourcing innebär (det vill säga i praktiken de flesta av ett företags 
beståndsdelar). Dock har vi valt att exkludera och avgränsa vissa inriktningar och aspekter 
från denna undersökning eftersom vi anser att vi inte kan sätta oss in och behandla alla grenar 
och infallsvinklar beträffande outsourcing inom ramarna för denna uppsats. Därför har vi valt 
att fokusera på frågor rörande strategi, produktivitet, processer, hinder, drivkrafter, problem 
och framgångsfaktorer. För att tydliggöra så är således bl.a. de rent juridiska aspekterna, 
finansiering och vissa områden inom personalhantering exkluderade. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 2 - Metod - I detta kapitel har beskrivit de metodmässiga val vi gjort för att kunna 
svara på vår problemställning. Här beskriver vi också hur vi har samlat in vår teori och 
empiri. 
	
Kapitel 3 - Referensram – Kapitlet inleds men en beskrivning av kärnkompetens samt en 
definition av produktivitet. Därefter beskrivs företagsstrategi samt KPO utifrån två olika 
teorier. Vidare behandlas produktivitetseffekter. Slutligen behandlas även motiv till KPO och 
risker/framgångsfaktorer. 
 
Kapitel 4 - Empiri – I kapitlet har vi redovisat åsikter och uppfattningar från företag utifrån 
de teman som vi har valt att redovisa vår empiri utifrån. 
 
Kapitel 5 - Analys – Här har vi jämfört vårt empiriska material med den teoretiska 
referensramen. Därefter identifierar och analyserar vi effekterna av KPO. 
 
Kapitel 6 - Slutsatser – Slutligen redovisas, i det sista kapitlet, de slutsatser som vår studie 
mynnat ut i, kritik av vårt arbete och källor samt ger förslag till fortsatt forskning inom 
området.	
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2. Metod 

 
I detta kapitel beskrivs ansats och strategi med vilken undersökningen genomförts. Vidare 
beskrivs och förklaras hur insamling av teoretisk och sekundär information samlats in för 
läsaren så att denne kan förstå undersökningens styrkor och svagheter. Begreppen 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet presenteras och diskuteras i relation till det 
empiriska underlaget samt teori. 
 
 
2.1 Metodangreppssätt 
 
Vår syn på vetenskapen bidrar till att styra vårt sätt att handla i datainsamlingen och formar 
våra tolkningar av det inhämtade materialet. Vad vi ämnar med denna rapport är att försöka 
skapa en ökad förståelse för KPO då det är en sådan pass ny form av outsourcing. Hur vi 
kommer att skapa denna förståelse beror på vår förförståelse det vill säga vilka erfarenheter vi 
bär med oss sen tidigare, synsätt och våra värderingar. Ett exempel på vad som format vår 
förförståelse är troligtvis de studier vi avlagt i företagsekonomi vilket troligen har påverkat 
vad vi ansett som viktigt i vår studie. Ett ytterligare exempel är att vi båda har erfarenheter av 
outsourcing ifrån våra arbetsliv.    
 
Nedan redogörs för val av angreppssätt, kritik avseende studiens kvalitet samt för alternativa 
metoder. Uppsatsen tillhandahåller i huvudsak informativt material i och med att vi i 
huvudsak utgår ifrån existerande källor och sammanfattar och diskuterar detta utifrån vårt 
perspektiv och med vår frågeställning i åtanke. Vi baserar oss på material både grundat i 
forskning och på källor inom näringslivet och hoppas på så sätt kunna uppnå en balans i 
materialet.  
 
Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra (Patel & Davidson, 
1991:20). Vidare finns det då två vägar att tillgå enligt Andersen (1998) vilka är induktion, de 
upptäckandets väg, och deduktion, bevisandets väg (Patel & Davidson, 1991). Då vår studie 
utgick från teori vidare till empirin valde vi ett deduktivt angreppssätt för vår studie 
(Jacobsen, 2002). Då en deduktiv ansats används teorin med utgångspunkt, som i vårt fall är 
teorier angående KPO, motiv till KPO och risker och framgångsfaktorer med KPO. Med 
dessa teorier går vi ut i verkligheten, vår empiri, och ser om teorierna håller eller ej. Används 
istället den induktiva metoden är förfarandet det motsatta där verkligheten först studeras och 
utifrån den kan leda till att teorier skapas (Patel & Davidson, 1991).  
 
Vi utgick i vår uppsats med att söka kunskap utifrån befintlig litteratur om outsourcing i 
allmänhet och i synnerhet om KPO. Vidare gick vi till de teorier som finns om KPO, 
kärnkompetens, kunskapsintensiva tjänster och produktivitet för att förbereda oss inför 
insamlingen av empiri. Då insamlingen av empiri var klar återgick vi till litteraturen med 
avsikt att komplettera det teoretiska materialet för att skapa en stabil grund för det fortsatta 
arbetet och för att efter kompletteringen kunna analysera och dra slutsatser utifrån den 
teoretiska referensramen. För oss har alltså teorierna varit utgångspunkten i strävan för att 
skapa förståelse för empirin. Detta innebär att vi, utifrån denna aspekt, har genomfört vårt 
arbete enligt det deduktiva angreppssättet. Dock så finns det fortfarande relativt lite skrivet 
material om KPO ur övergripande synpunkt. Det medför att vi i slutsatserna kan ses som 
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något induktiva då vi försöker att identifiera och analysera effekterna av KPO. Vi anser att vi 
arbetat utifrån det deduktiva metodangreppssättet till största del dock följer vissa inslag av det 
induktiva metodangreppssättet. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
 
Det skiljs vanligtvis mellan två undersökningsmetoder vilka är kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Kvalitativ metod används då problemet har ett förstående syfte och en 
analys inriktar sig på att analysera hur olika aspekter påverkar och samspelar med varandra 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Det centrala i denna metod är att beskriva helheten i 
sammanhanget och genom att utnyttja olika insamlingstekniker för informationen förvärva sig 
en djupare förståelse för det problem som studeras (Holme & Solvang, 1997). Att använda sig 
av en kvalitativ undersökningsmetod innebär att man samlar in information om färre objekt 
där ofta informationen utgörs av verbal form (Patel & Tebelius, 1987). Det är forskarens 
tolkning eller uppfattning av den insamlade informationen som står i centrum (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta till skillnad från den kvantitativa metoden där man samlar information 
från ett större antal objekt som inriktar sig på förhållandevis få faktorer hos varje enhet och 
sedan kan informationen som samlas in bland annat bli till föremål för statistiska analyser 
genom att omvandla informationen till siffror (Holme & Solvang, 1997).  
 
Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metodens grundläggande syfte är att tolka och 
förstå hur individer uppfattar en given situation men också att den underlättar förståelse när 
det gäller sambandet mellan individ och kontext. Den undersökningsmetod som vi därför har 
använt oss av är den kvalitativa då syftet med uppsatsen krävt en djupare förståelse inom det 
studerade problemområdet. I likhet med den kvalitativa undersökningen har vi valt att endast 
studera några få miljöer det vill säga vår utvalda empiri. Dessutom ansåg vi att vår studie 
krävde ett helhetsperspektiv då vårt ämnesområde innehåller aspekter som inte kan beaktas 
var och en för sig. Exempelvis ansåg vi det viktigt att beakta företagets strategi och 
kärnkompetens för att kunna identifiera och analysera effekterna av KPO på ett utförligt sätt. 
Detta eftersom dessa delar kan påverka de effekter KPO resulterat i. Vi ansåg därmed att en 
kvalitativ studie lämpar sig bättre än en kvantitativ. Dessutom har vi inte avsett att genomföra 
några matematiska beräkningar eller undersökningar som är det typiska för den kvantitativa 
undersökningen. 
 
Motivet till vår studie är att få en bättre förståelse för hur företag resonerar vid KPO. Med 
hänsyn till detta har vi funnit det mer lämpligt att få djupare information från ett mindre antal 
enheter, än att göra en bredare undersökning med mer ytlig information. Vidare fokuserade vi 
på att skapa förståelse för KPO och att klargöra detta var viktigt för att se hur olika faktorer 
inom företaget påverkades och hur dessa faktorer var sammankopplade med varandra. Dock 
är de sekundära data som vi använt till empirin inhämtat genom kvantitativa metoder och 
sedan sammanställd av andra men då vi enbart tolkar dessa anser vi att denna studie är av 
kvalitativ art. Vidare motiv för en kvalitativ studie är då vi ansåg denna metod som bäst 
lämpad för uppsatsens syfte. Detta då vi ovan konstaterat att vår studie kräver ett 
helhetsperspektiv för att kunna uppnå uppsatsens syfte. Vi har vi utifrån det första delsyftet 
beskrivit de bakomliggande motiven till KPO. Utifrån det andra delsyftet identifierar vi 
effekterna och skapar sedan genom analys förståelse för de effekter som företag har erfarit. 
Valet att ställa flera företags erfarenheter av och anledningar till KPO är för att antingen dra 
paralleller eller urskilja olikheter mellan företagen.   
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2.3 Litteraturstudie 
 
Insamlingen av information till den teoretiska referensramen har varit en pågående process 
genom hela uppsatsen och vi har valt att behandla den som en iterativ process, det vill säga, vi 
har återkommande värderat och omvärderat den teori vi samlat in och allt eftersom vi fått nya 
viktiga insikter från denna uppsats har data både adderats och tagits bort. Denna iterativa 
process kallas ibland abduktion och denna iterativa process kan enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) innebära att ursprungligt använda teorier kan expanderas, revideras eller överges helt 
och hållet i ett senare skede av en studie. För att säkerställa en förståelse för ämnet, dess 
problem och för att skapa en aktuell bild av forskningsläget, erfarenheter och användbara 
teorier, gjordes en genomgång av litteraturen inom undersökningsområdet. Initialt om 
outsourcing i en vidare bemärkelse, för att sedan fokuseras kring KPO och dess inverkan på 
produktiviteten. Mängden artiklar och litteratur inom outsourcing är relativt omfattande, dock 
finns det begränsat antal med studier angående KPO, vi har därför använt material med 
vetenskaplig bas till största del men det förekommer även material utan vetenskaplig bas 
såsom artiklar från branschmedia. 
 
Vi har i huvudsak sökt vetenskapliga artiklar via Blekinge Tekniska Högskolas elektroniska 
bibliotek och databaser. Där har vi använt oss av Libris, men vi har även gjort 
litteratursökningar på internet i ett mer generellt perspektiv. Vi har i största möjliga mån 
avgränsat materialet till vad som kan anses som nutid, då KPO-marknaden är relativt 
nyetablerad och fortfarande i expansionsstadiet, och därmed också av högst föränderlig 
karaktär. Av samma anledning kan äldre material eller förutsägelser snabbt bli föråldrat, 
inaktuellt eller rent av oanvändbart. Huvuddelen av den teoretiska referensramen utgörs av 
artiklar från etablerade vetenskapliga managementtidskrifter som bland annat Journal of 
Business studies, Journal of managment studies och Strategic management journal. 
Härigenom har vi fått information om KPO, tidigare forskning på området samt teorier som vi 
anser väsentliga för undersökningens genomförande.  
 
2.4 Datainsamling 
 
Ett scenario där författarna själva samlar in information för att sedan analysera kallas 
insamling av primärdata. Har informationen ursprungligen redan blivit insamlad av andra och 
analyserat det utifrån deras utgångspunkter så benämns det istället sekundärdata. 
Informationsproduktion genom intervjuer, enkäter och direkta observationer räknas till 
primärdata (Eriksson & Weidersheim-Paul, 1991). Förenklat kan det förklaras att de data 
författarna samlar in för första gången direkt från en primär informationskälla är primärdata 
och de data som inte samlas in direkt från en sådan källa, utan som baseras på information 
som är insamlad av andra, klassificeras som sekundärdata (Andersen, 1998). Sekundär data 
innebär all information som tidigare har bearbetas i någon form som till exempel böcker, 
rapporter och tidskriftsartiklar (Lundahl & Skärvad, 1999). I en kvantitativ studie kan 
sekundärdata bestå utav existerande statistik, räkenskaper eller årsredovisningar och i en 
kvalitativ studie kan sekundärdata bestå av artiklar och texter (Jacobsen, 2002). Denna studie 
består endast av sekundärdata i form av de data vi erhåller från företag som utfört 
enkätintervjuer, rapporter från branschmedia, tidsskriftsartiklar samt statistisk data från 
statistiska byråer. 
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Vi kommer inte att eftersöka någon egen primärdata i vår undersökning. Det insamlade 
kvantitativa materialet är av större statistisk signifikans på grund av det omfång från de olika 
marknader och antal företag som materialet är baserat på än vad vi skulle kunna överträffa vid 
en egen insamling. Även med tidsaspekten i åtanke så är det material som använts relativt 
nytt, och därmed aktuellt, varför vi är av åsikten att våra insamlande data inte skulle gett 
upphov till andra resultat än de här redovisade. Vi anser också att det finns en poäng i att 
samla ihop existerande studier och ställa dem mot varandra, för att söka genomgripande 
tendenser, speciellt för en så ny verksamhetstyp, då dessa satsningars vara eller icke vara får 
ett kraftigt eko i företagets organisation.  
 
Uppsatsens undersökningsmaterial utgörs främst av sammanställningar av kvantitativa data 
som konsultföretag samlat in. Dessa har laddats ned digitalt från respektive företags hemsida. 
Informationen vi har samlat in består av statistisk data, som utgörs av enkätintervjuer från 
KPMG och Ernst&Young, publikationer från Tillväxt och statistiska analyser från SCB. 
Dessa data har vi funnit i rapporter och på hemsidor hos KPMG, Ernst&Young, SCB och 
Tillväxt. Det insamlade materialet utgörs även av intervju med en representant från Procter & 
Gamble utförd av Mckinsey vilket vi har laddat ner från Mckinsey quarterlys hemsida.  
 
Med utgångspunkt i de datainsamlingsverktyg och de resurser som stått oss till förfogande, 
anser vi oss ha samlat in alla tillgängliga data som kan vara av intresse för undersökningen. 
 
2.5 Reliabilitet  
 
Reliabiliteten hos en studie beror på hur mätningarna utförs och hur noggrant bearbetningen 
av informationen utförs. Därmed kan reliabiliteten likställas med pålitligheten hos studien och 
dess resultat (Lundahl & Skärvad, 2011). Frågeställningen kan inte belysas på ett bra sätt om 
pålitligheten hos informationen som använts i studien är låg (Holme & Solvang, 1997). Är 
pålitligheten hos informationen i studien istället hög finns få slumpmässiga fel (Lundahl & 
Skärvad, 1999) och utslagen är tillförlitliga och studien har en hög reliabilitet (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
Eftersom båda författarna till uppsatsen har egen erfarenhet från outsourcing och har 
grundläggande förståelse och kunskaper från området är det oundvikligt att uppsatsen inte är 
helt objektiv men vi försöker vara förutsättningslösa i de diskussioner vi framställer. Dock är 
insikten om problemet tillsammans med det beskrivna metodutförandet ett medel för att öka 
objektiviteten (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är dock en komplex fråga, då varje forskare 
har tidigare erfarenheter och uppfattningar då de påbörjat sin forskning (Lundahl & Skärvad, 
1999) som vi inledningsvis konstaterat. Därför har information från flera olika källor har 
använts för att minimera partiska eller subjektiva åsikter (Lundahl & Skärvad, 1999). Att 
undersökningen av våra forskningsfrågor utgår från sekundärdata i form av rapporter och 
statistik har en positiv inverkan på uppsatsens reliabilitet då dessa är framställda av någon 
annan och vi som författare har inte kunnat påverka den insamlade informationen. 
 
Reliabiliteten är också begränsad i den meningen att det inte går att försäkra sig om att andra 
personer än vi skulle göra exakt samma bedömningar och dra samma slutsatser. Vår 
inställning har dock varit att genom att vara medvetna om att vi gör bedömningar sträva efter 
att minska eventuell påverkan som kan knytas till oss som personer. 
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2.6 Valididet  
 
Med en studies validitet avses dess förmåga att mäta vad den avser att mäta. Man brukar 
skilja på en studies inre och yttre validitet. Den inre validitet avser själva projektet och den 
koppling som görs mellan teori och empiri (Lundahl & Skärvad, 1999). Konkret handlar det 
om att ta med ett tillräckligt antal indikatorer för att täcka in en fråga och att använda rätt 
mätinstrument vid rätt tillfälle så att det mäter vad det avser att mäta. Den yttre validiteten 
avser studien som en helhet och de möjligheter som finns att generalisera från ett urval till en 
population eller från en specifik studie till en allmän teori (Svenning, 1997).  
 
Avseende studiens inre validitet anser vi att vi i hög grad har lyckats välja ut relevanta data. 
Det som främst skulle kunna påverka den inre validiteten negativt är att vi eventuellt inte har 
tagit med data för att representera alla olika marknader och dess branscher.  
 
Även studiens yttre validitet kan anses vara relativt hög. Trots att vi enbart haft möjlighet att 
använda data från ett fåtal av marknaderna anser vi härmed att det resultat som framkommit 
är representativt även för större populationer. 
 
Sammanfattningsvis så har den tidigare forskningen som nedan kommer presenteras tagits 
fram med en mängd olika syften i åtanke. Motsättningarna såväl som likheterna diskuteras 
och analyseras. För att säkerställa validiteten har olika teorier studerats och sedan valts ut för 
att ta fram de mest passande för uppsatsens syfte. 
 
2.7 Källkritik 
 
Att förhålla sig kritisk till källor innebär att ifrågasätta och välja till och bort källor beroende 
på relevans för undersökningens syfte och källans trovärdighet för undersökningen 
(Wiedersheim, 2001). Inför studien befarade vi att den största felkällan kommer från en del av 
den information som legat som grund för undersökningsmaterialet som är hämtad och 
framtagna av konsultverksamheter med konsultativa tjänster inom outsourcing, vilket kan 
medföra risk för att materialet är ofullständigt eller vinklat i syfte att gynna vinstdrivande 
intressen. Vi har därför försökt att minimera denna risk genom att valt ut material från 
erkända företag, konsulter och byråer. Vidare är teoridelen i detta arbete till övervägande del 
baserad på vetenskapliga artiklar, vilka även dessa kan vara vinklade eller ofullständiga. 
 
2.8 Generaliserbarhet 
 
Outsourcingmarknaden i stort, både för BPO och KPO, har starkt positionerat sig i 
huvudsakligen Indien, och en del av vårt material använder sig av resultat därifrån som 
tämligen applicerbar för KPO-marknaden i stort. Vi är medvetna om förhållandet, men 
accepterar också att Indien är outsourcingmarknadens ledande aktör, och anser att de resultat 
och slutsatser som härstammar härifrån i mångt och mycket bör kunna appliceras generellt 
även på övriga marknader. Vi är givetvis medvetna om att detta kan leda till en aning 
missvisande slutsatser, men samtidigt så är denna uppsats ej ämnad för någon specifik 
geografisk marknad, utan på så vis snarare generellt hållen då det även är de företag som 
ämnar utnyttja dessa tjänster denna uppsats ämnar undersöka. Sammanfattningsvis så ser vi 
inget på det här stadiet överhängande problem med marknadsfokus på Indien för 
leverantörerna av KPO. 
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3: Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel ger vi Dig som läsare en bakgrund till uppsatsens ämne, Knowledge Process 
Outsourcing samt de teoretiska grepp som används för att hantera detta. I denna avdelning 
beskrivs närmare den bakgrund mot vilken vi ämnar att besvara vår frågeställning; de studier 
vi tagit del av och sedan använder för att dra våra slutsatser 
 
 
3.1 Kärnkompetens/kunskapsintensiva tjänster 
 
Att bli vald av kunden är ett företags främsta mål och företag möter återkommande 
konkurrenssituationer i dagens marknader. För att bli vald av kunden behöver företaget 
utveckla en unik kompetens som de andra företagen på marknaden inte har (Long & Vickers-
Koch, 1992).   
 
Long & Vickers-Koch defineierar kärnkompetens som:  
 
”Kärnkompetens är de mest kritiska utslagsgivande resurserna ett företag äger och som är 
svårast för andra att kopiera då den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta 
strategiska mål som företaget strävar mot” (Long & Vickers-Koch, 1992:13)   
 
Long & Vickers-Koch (1992) menar att kärnkompetensen hos ett företag består utav två delar 
vilka är kompetens och processer. Med kompetens menar de företagets know- how, kunskaper 
och förmågor och dessa delar syftar till företagets personal och teknologi som behövs för att 
förbättra företagets förmåga att skapa värde. Med processer menas de processer som används 
för att leverera produkterna eller tjänsterna på ett sätt som kunderna värdesätter. 
 
Kärnkompetens är ingenting som minskar desto mer den används till skillnad från fysiska 
tillgångar som till exempel maskiner som försämras dels utav tiden dels genom användning. 
Kompetens däremot ökar när den används och delas med andra. Genom att utnyttja och 
använda kompetensen ses det till att kompetensen bibehålls, eller till och med förstärks, och 
när den inte används riskeras den att avta och till slut försvinna helt (Laumer m.fl, 2010). Ett 
företags kärnkompetens kan definieras av Prahalad & Hamel, citerade i Nilsson, Olve & 
Parment (2010:140) av tre karaktäristika; användbarhet på ett flertal marknader, att det är en 
kompetens som är svår för konkurrenter att kopiera samt att den gör en tydlig skillnad ur 
konsumentens perspektiv. Begreppet kärnkompetens lanserades som en kritik mot idén om 
marknadsorientering som organisationens viktigaste strategiska utgångspunkt, och baserar sig 
istället på en hypotes om att ett företags framgång kommer utav de resurser som man har att 
”hushålla” med, hur man värnar om det specifikt unika hos företaget. Vad som en specifik 
organisation anser som sina kärnkompetenser visar sig ofta i dess så kallade high end-
produkter, ”flaggskeppen”.  
 
Quinn (1999) menar att kärnkompetens tillsammans med outsourcingsstrategier gör att 
företag kan fokusera och ”platta till” organisationen genom att koncentrera sig på företagets 
begränsade resurser samt att utveckla en ”worlds best-practise” genom att ingå i allianser med 
kompetenta leverantörer. Genom att dela med sig av sin kunskap samt att fortsätta att bygga 
på den behåller företag de konkurrensfördelar de har skaffat sig genom att det skapar en miljö 
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där det finns ett kontinuerligt lärande, som breddar innovatörernas begränsningar och 
tillhandahåller en flexibel plattform för innovation (Miller, 1992).    

3.1.1 Kunskapsintensiva tjänster 

 
Ett företag som är kunskapsintensivt definieras utifrån att kunskap produktionsmässigt är 
viktigare än några andra insatser. Kunskap erhåller företaget inte genom ett flöde av 
information, snarare kan det kategoriseras som ett lager av kompetens. Har företaget en stor 
del av exeptionell och värdefull expertis gentemot allmän kunskap så benämns företaget som 
kunskapsintensivt. Personer som besitter denna expertis har ofta en utökad utbildning och, 
eller, har stor erfarenhet från området och därför kan bidra till företaget genom att skapa 
rutiner och ta fram program för verksamheten eller den process de arbetar med (Laumer et al, 
2012). 
 
3.2 Företagsstrategi 
 
Strategi i sin tur definieras som det sätt på vilket ett företags affärsvision ska uppnås; vägen 
till målet (Ax et al., 2009:52). Det finns givetvis ingen formel för strategiformulering, utan 
varje företag är unikt (nödvändigt för att behålla konkurrensfördelar). Större företag har 
formulerar dessutom ofta en mängd delstrategier inom organisationen, istället för en 
övergripande, homogen riktlinje. Nilsson, Olve & Parment (2010:121) anger tanken bakom 
en specifik strategi som den anledning företaget ser för att dess produkt ska uppnå framgång 
på en konkurrensutsatt marknad, det vill säga en optimal användning av dess 
konkurrensfördelar. För ett framgångsrikt strategiarbete krävs mycket planering; det handlar 
trots allt om att söka förutse företagets framtid. En alltmer föränderlig marknad gör då att man 
måste vara beredd på en mängd olika utfall – flexibilitet är en oumbärlig del av 
strategiarbetet.  
 
Outsourcing är ett exempel på ett beslut som kan komma att tas i inom ett företags strategi, 
och som dessutom kan få mycket stora effekter på organisationen under en lång tid. Enligt 
Nilsson, Olve & Parment (2010:217) måste av just denna anledning avtal om outsourcing 
förberedas grundligt av köparen genom noggrann analys av avtalets möjliga påföljder, 
kostnader och vinster. Utöver initiala resonemang om kostnader, så tillkommer också andra 
strategiska effekter som frågor om framtida kompetensutveckling, leverantörsberoenden och 
andra frågor relaterade till mer abstrakta förhållanden.  
 
3.3 Produktivitet 
 
Produktivitet definieras som vad som åstadkommits eller producerats i förhållande till de 
resurser som använts (Ax et al., 2009:20), men trots att denna definition vid första anblick kan 
tyckas snäv, så är begreppet både mångsidigt och ofta också subjektivt. Kullvén formulerar 
produktivetet som P=(kvantitet utflöde/kvantitet inflöde), men detta kan ha många betydelser; 
antal kunder per dag, antal produkter jämfört med tillverkningstid eller antal färdiga produkter 
per kilo material är några exempel på förhållanden som alla kan användas för att mäta 
produktivitet.  
 
Att mäta produktiviteten av tjänster har varit ett omdiskuterat ämne under lång tid. Metoder 
för att mäta produktiviteten av tillverkning är  sedan etablerade och i bruk, men 



Fredrik Lundberg, Martina Nordman Knowledge Process Outsourcing: framgångsfaktorer och          
dess inverkan på produktivitet 

	 	
	

	 17

tjänsteproduktivitet, och KPO i synnerhet, innebär en mängd andra frågeställningar, då 
kunskapsintensitet är en betydande insatsfaktor. Principer som avser räkna på produktivitet 
hos tillverkande företag går inte att tillämpa på kunskapstjänster då en bättre kvot mellan 
produktivitet och resurs ger lägre priser och då tjänar både företaget och kunden på 
produktiviteten. Inom tjänster är det istället bara företaget som tjänar på en bättre kvot. 
Tillverkande företag standardiserar och automatiserar processer för att öka produktiviteteten 
genom skalfördelar men om tjänsteföretag gör lika riskerar dom att göra kunder missnöjda 
genom att de känner att deras behov inte blir tillfredsställda (Baumgärtner & Bienzeisler, 
2006). 
 
Idag finns ingen gemensam och enhällig formel för att mäta produktivitet på kunskapstjänster 
(Bartsch, 2011) och det är svårt att finna ett klart mönster i litteraturen där outsourcing av 
kunskapsintensiva tjänster påverkar produktivitetsutvecklingen utan det beror istället mycket 
på i vilket sammanhang outsourcingen sker (Biege et al., 2012). Dock så finns redan ett flertal 
studier i ämnet (Lehmann & Kölling, 2010), och det har tagits fram olika metoder för att 
fånga upp produktiviteten i kunskapstjänster (Biege et al., 2012).  
 
Likaså Hortlund (2009) och Cassidy et al. (2005) pekar på problem med att mäta 
tjänsteproduktivitet då det ofta handlar om kvalitetsförbättringar och dessa är inte är lika 
enkla att mäta som volymökningar och det går inte att tillämpa metoderna på KPO på grund 
av dess särdrag. Empiriska bevis på att KPO påverkar produktiviteten är knappa. De flesta 
empiriska undersökningar fokuserar på arbetsmarknaden och då speciellt på löneeffekter av 
outsourcing (Cassidy et al, 2005). I volymtermer är tjänstesektorerna mindre produktiva 
fysiskt men de kan däremot vara mer produktiva för konsumentnyttan (Hortlund, 2009) 
genom att värdet för kunden ökar (Mudambi & Tallman, 2010). Wernerheim (2012)  påpekar 
också frågans komplexitet, då kostnadsbesparingar i form av löner etc överdrivs ofta, då 
inköpt input sällan mäts väl, så att  produktionsökningar i sektor- och landsnivå gärna blåses 
upp, vilket betyder att företag bör vara noga med att jämna ut produktionsökningar med 
kostnader. 
 
I praktiken har man försökt beskriva tjänsternas produktivitet genom att räkna ut förhållandet 
mellan prestationsvolymen och de kostnader som har behövts därtill. Ett vanligt mått på 
produktivitet är total faktorproduktivitet vilket är kvoten av produktionsutfallet delat med 
förbrukningen av alla resurstyper (Peterson & Jackson, 2000). TFP kan användas som mått 
för ekonomisk förändring i längre perspektiv om samtliga inputfaktorer är inkluderade 
(Lipsey, 2001). Utöver mått utförs också statistiska analyser och utgångspunkten är vanligtvis 
en Cobb-Douglas produktionsfunktion. Översiktligt kan modellen beskrivas genom att man 
använder produktionen som resultat och kapitalanvändningen, arbetskraften, tjänster och total 
faktor produktivitet som variabler. Genom att transformera funktionen genom logaritmer går 
det att utföra en linjär skattning på funktionen. Det går att flytta om variablerna och göra 
regressioner för att se om någon variabel eventuellt orsakar någon avvikelse (Andersson et al., 
2008) (för vidare beskrivning av modellen hänvisas läsaren till studien av Andersson & 
Karpaty och Kneller: ”Offshoring and Productivity: Evidence Using Swedish Firm Level 
Data”).  
 
Kullvén et al. betonar också att man inte bör stirra sig blind på produktivitetsmått; de kan vara 
förrädiska (och målen i sig är högst subjektiva) – man pekar på att höjd P faktiskt kan få 
negativa effekter  på lång sikt om det uppnås till exempel på bekostnad av kvalitetskontroll 
(ökad tillverkning på mindre tid). Detta kan i ett längre perspektiv betyda att kundrelationerna 
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blir lidande. Analyser av produktivitet kan också vara komplicerade såtillvida att tendenser 
inte nödvändigtvis behöver bero på företagsinterna faktorer, utan också kan ha sitt ursprung i 
externa förhållanden. 
 
3.4 Outsourcing 
 
En grundläggande förutsättning för outsourcing är att företagen bör koncentrera sig internt på 
aktiviteter som är strategiskt viktiga för dem, och genom vilken de kan generera hållbara 
konkurrensfördelar. Andra aktiviteter bör läggas ut på expertleverantörer som kan erbjuda 
stordriftsfördelar, ökad fokus och organisatoriskt lärande, vilkets verksamheter är 
kärnverksamhet (Venkatesan, 1992). Ändå är det svårt att tolka och följa detta råd i samband 
med outsourcing av kunskapsprocesser. Färdigheter eller kunskaper är kärnan i 
kärnkompetenser och kunskapsbaserad verksamhet är den primära källan för värdet som 
skapas i företaget (Quinn & Hilmer, 1994). Följaktligen är kunskap svårt och dyrt att skapa, 
för att dela internt, och för att överföra mellan organisationer. Det är också svårt att skyddas 
från exploatering när företag avslöjar sina kunskaper till leverantören. Dessa egenskaper 
motverkar i allmänhet marknadstransaktioner det vill säga att lägga ut det på outsourcing till 
en leverantör som befinner sig på marknaden för den aktuella tjänsten (Tallman och Shenkar, 
1994). Trots detta är outsourcing på uppgång för verksamheter som är mycket 
kunskapsintensiva, icke-standardiserade och interaktiva och syftar till att skapa ny kunskap 
som kommer att stödja kärnverksamheten i företaget - men mycket av denna KPO sker genom 
allianser där leverantör och företaget till exempel bildar ett samriskbolag, inte genom 
marknadstransaktioner (Mudambi & Tallman, 2010). 
 
Kunskapsprocesser har ett antal utmärkande egenskaper vilka är: hög risknivå och osäkerhet 
kring resultatet, informationsasymmetri i samband med bedömning av informationskvalitet, 
de kan riskera inverkan på företagets kärnkompetens och kunskaper samt svårigheter att ångra 
ett outsourcingbeslut på grund av brist av teknisk kapacitet samt genom att den tysta 
informationen som utbytts (Howells et al., 2008). Tvetydighet och retorik är också ofta 
inblandade när man definierar kunskapsintensiva verksamheter (Alvesson, 1993). Dessa 
tjänster inkluderar egna och centrala aktiviteter som immaterialrätt forskning, 
marknadsundersökningar, bioteknik och farmaceutisk forskning och testning, 
varumärkeshantering, datautvinning, teknik och design, finans-och försäkringsbolag och 
juridiska tjänster. Dessa olika verksamheter har gemensamma egenskaper som högt värde, 
tyst affärsverksamhet, stora investeringar i humankapital och med betydande strategisk 
potential (Mudambi och Venzin, 2010). 
 
När företag delar upp och separerar värdekedjan mer noggrannt så kan ytterligare 
kunskapsprocesser separeras från den fysiska produktionen (Mudambi, 2008). När dessa 
möjligheter att separera kunskapsprocesser ökar är fortfarande arbetskostnadsbesparingar 
viktiga men andra skäl till outsourcing blir lika, eller mer, viktiga. Dessa är att få tillgång till 
talang, lägga ut verksamhet som andra kan utföra bättre, öka flexibiliteten i affärsmodellen 
och till de föränderliga marknadsförhållandena (PricewaterhouseCoopers, 2009).  
 
Kang et al. (2012:1196) som nämner en rad författare som alla konstaterat två typer av 
outsourcing, alla med sina respektive begrepp men som här kallas effektivitetssökande 
outsourcing respektive innovationssökande outsourcing. De flesta företag som begagnar sig 
av outsourcing använder sig av den första typen, men inte nödvändigtvis av den andra. Varje 
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specifik situation kräver sin egen strategiska utgångspunkt. Tidigare forskning kring 
outsourcing har haft sin utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv (Bengtsson & Berggren, 
2001). I speciellt KPO sammanhang diskuteras ofta KPO utifrån två olika teorisynpunkter 
vilka är resursbaserad teori och transaktionsbaserad teori. 

3.4.1 Resursbaserad teori 

 
I den resursbaserade teorin beskrivs outsourcing som ett medel att fylla luckan mellan 
företagets befintliga resurser och de resurser som företaget behöver (Grant, 1991). De resurser 
som företaget behöver kan indelas i tre olika kategorier: fysiska resurser som till exempel 
utrustning, organisatoriska resurser som till exempel formella planeringssystem samt 
mänskliga resurser som till exempel erfarenheter eller kunskaper hos de anställda i företaget 
(Barney, 1991). För att upprätthålla sin konkurrenskraft kan företaget köpa kompletterande 
resurser (Grant, 1991). 
 
Kärnprocesser är de viktigaste aktiviteter som kunderna söker från ett visst företag och dessa 
är, som tidigare beskrivits, företagets komparativa fördelar. Grundläggande kunskaper och 
processer som genererar denna kunskap bör hållas nära verksamheten så att företaget kan 
extrahera vinster från dessa processer och företaget kan styra, eller åtminstone dra direkt 
nytta, deras utveckling och förbättring över tiden. Den uppenbara och ofta uttalade 
konsekvensen av den resursbaserade teorin är att centrala kunskapsprocesser nästan säkert 
kommer att behållas inom hierarkin hos företaget (Mudambi & Tallman, 2010). Nyckeln till 
denna analys är insikten att när ett företag inte erhåller vinster från en process hela tiden, 
behöver de inte äga rättigheterna till den processen, utan behöver bara ha tillträde till dess 
tjänst i den mån då dessa processer behövs och att enbart då ha tillgång till vinsten som den 
genererar (Mudambi & Tallman, 2010). 
 
Att outsourca de processer som inte är kärnprocesser, utan de som stödjer företagets 
kärnprocesser, till en specialiserad leverantör som har just den processen som kärnkompetens 
kan resultera i en förbättrad utnyttjning av företagets kärnprocess. Leverantörer kan använda 
dessa processer till flera olika kunder och företaget som köper denna tjänst av leverantören 
kan åtnjuta skalfördelar och därmed mindre kostnader för processen. Outsourcingleverantörer 
har som motivation att utveckla dessa processer, deras kärnkompetens, för att hålla jämna steg 
med utvecklingen och efterfrågan. Som till exempel för ett bioteknikföretag där biostatistiska 
analyser inte är en kärnkompetens men är ändå en viktig process till dess kärnkompetens. 
Detta kan tillhandahållas av en leverantör inom klinisk forskning som har utvecklat denna 
analys som istället har det som kärnkompetens (Mudambi & Tallman, 2010).  
 
Egenskaperna hos kunskapsprocesser innebär att relationsband som utvecklats i allianser är 
direkt avgörande för deras framgång. Detta motiveras genom att ponera att företaget köper 
denna tjänst av en leverantör på marknaden som de inte har något som helst relation till 
varken ger en anpassning eller specialisering till processen som krävs. Ju mer än 
kunskapsprocess kräver samproduktion av tyst kunskap mellan företaget och 
kunskapsprocessens säljare, desto mer sannolikt kommer det att styras som en allians. En 
större svårighet som uppstår att välja form av alliansen (Mudambi & Tallman, 2010). 
 
Det resursbaserade perspektivets grundidé om outsourcing är att genom en förbättring av 
leverantörens kärnkompetenser så kommer det köpande företagets kärnverksamhetsresurser 
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att maximeras. Mudambi & Tallman (2010) föreslår att för att detta ska ske, kommer de två 
företagen behöva att arbeta tillsammans för att kunna tillämpa sina resurser ihop och 
samtidigt utveckla kunskapsprocessen för att maximera värdet av den. För att maximera den 
gemensamma produktionen av en kunskapsprocess måste både säljaren och kunden 
specialisera sina processer gentemot den andres behov. Värdemaximering kommer inte bara 
från en gemensam tillämpning av processer utan från specifik anpassning av företagets 
resurser för att underlätta en integration av processerna (Gulati et al., 2005). Ingen av parterna 
kan använda standardiserade processer för att möjliggöra detta. Mudambi & Tallman (2010) 
definierar ett samarbete för en specialkunskapsprocess som en där säljaren och kunden 
gemensamt anpassar sina kunskaper och når en hög grad av processintegration och genom att 
inte göra detta finns det stor risk att det resulterar i att båda kunden och säljaren förlorar 
komperativa fördelar. 
 
Vid olika nivåer av tyst kunskap kommer dock företagen behöva investera mer tid och 
ansträngning för att förstå behoven hos kunden respektive leverantören för att bibehålla värdet 
som kan erhållas genom outsourcing. Att hela tiden investera i teknikspecifika investeringar, 
av parterna, är nödvändigt för en lyckosam KPO. Ju mer tyst kunskap som utväxlas i en KPO 
transaktion, desto mer sannolikt är det att den organiseras som en allians. Dessutom, ju tystare 
kunskapsprocesserna är på grund av sin anpassade eller specialiserad karaktär, desto mer 
investeringar mellan företagen krävs för att göra outsourcingen effektiv. Även om vissa 
hävdar att tillgångarnas särart är ett resultat av internalisering och inte en orsak (Santos och 
Eisenhardt, 2005), anses det tydligt att interaktivitet och kommunikation kan förbättra 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring (Nobel och Birkinshaw, 1998). 

3.4.2 Transaktionsbaserad teori 

 
I denna teoribildning behandlas företaget istället utifrån nationalekonomins 
produktionsfunktion och dess teorier kring produktions och faktorkostnader. I denna teori är 
utgångspunkten att den enhet som är bäst lämpad att utföra arbetet också ska göra det. 
Företaget kan då samla in och anskaffa förmågor från en rad olika resursmarknader för att 
sedan kombinera dessa och dra nytta av stordriftsfördelar (Axelsson, 1998). 
 
Det finns även ett komplement till denna teori och det är den så kallade transaktionskostnad- 
transaktionsvärde teorin. Utgångspunkten här är att de transaktioner som genomförs bli 
mycket dyra då det krävs någon form av kontroll av leverantören. Coase (1937) argumenterar 
för att det skulle bli alltför dyrt att tillämpa dessa marknadsmekaniskmer genom att till 
exempel auktionera ut sitt behov att arbetskraft varje dag. Istället menar han att det är 
effektivare att ingå i ett långsiktigt avtal med leverantören.  
 
För kunskapsprocesser kan speciella transaktionsspecifika investeringar innebära 
investeringar i hårda (materiella, utrustning) eller mjuka (mänskliga tillgångar, processer) 
resurser för att förbättra produktiviteten i transaktionen, eller det som skulle anses vara 
gemensam specialisering för leverantören och kunden i den resursbaserade teorin. 
Kundföretaget kan behöva dela med sig av sin kunskap till säljaren för att underlätta 
processerna eller så kan de komma behöva specialisera sina interna processer för att 
effektivast använda processer från en viss leverantör. Ju mer komplex och företagsspecifik en 
kunskapsprocess är desto större är investeringen som normalt krävs av företaget för att bistå 
leverantören med att förstå och anpassa sin förståelse av tyst kunskap hos företaget medans de 
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samtidigt skyddar kunskaperna inom företaget från stöld av leverantören (Mudambi & 
Tallman, 2010). 
  
Studier på allianser ur ett transaktionskostnadsbaserat perspektiv tyder på att vid lägre risk 
eller vid lägre nivåer på investeringar kan avtalsenliga allianser räcka för att hålla en partner i 
linje, medan vid högre nivåer av potentiella opportunistiska kostnader så tenderar det att 
gynna institutionella former av allianser som till exempel ett samriskföretag för att ge en 
"ömsesidig gisslan" där båda parter förlorar sin kapitalinvestering om någon agerar 
opportunistiskt (Hennart, 1988). Även om en opålitlig eller opportunistisk leverantör kan 
ersättas blir kostnaderna för misslyckade kunskapsprocesser höga. Otillförlitlig produktion av 
kunskapsprocesser kan ha en omedelbar effekt på företagens resultat och till och med dess 
överlevnad så företagen måste antingen lita (Gulati, 1995) eller styra (Hennart, 1993) sin 
partner. Ju mindre osäkerheten kring beeendet av en blivande outsourcing leverantör är, på 
grund av tidigare eller indirekta band de emellan, desto mer sannolikt kommer en KPO 
transaktion att organiseras som en avtalsenlig allians. Genom att allianspartners blir bekanta 
på grund av ett långt samarbete gör det att kostnaden för att bryta mot förväntningar stiger och 
ett fortsatt gott uppförande gör att respektive parter litar på att den andre kommer att prestera 
som förväntat (Gulati, 1995). 
 
Williamson (1975) argumenterade för ett annat synsätt där transaktionskostnader var viktigare 
än skillnader i produktionskostnader, transaktionsvärdeteorin tar varken hänsyn till att 
kostnadsminimera transaktionerna eller att maximera de ekonomiska vinsterna från dessa 
vilket gör att teorin inte är lämplig för transaktionsförvaltningsbeslut. Istället bör beslutet utgå 
från att optimera nettovärdet av transaktionerna så att företag eventuellt åtar sig högre 
transaktionskostnader om de kan förbättra vinstkapaciteten så att nettovinsten blir högre. 
 
 
3.5 Motiv för outsourcing 

3.5.1 Tillgång till kompetens – make or buy? 

 
Grundpunkten i ett beslut om outsourcing eller egenproduktion ligger enligt Kullvén et al. 
(2010:294) i en jämförelse av de bägge alternativens särkostnader. Utifrån en strikt 
siffersynpunkt bör man välja det alternativ som uppvisar de lägsta dito, även om man även 
nämner andra faktorer som väger in i beslutet; kvalitetskrav, leverantörens stabilitet och 
pålitlighet med mera. 
 
Balachandran et al. (2012) talar dock om fler vägande faktorer än endast kostnadsmätning; 
enligt deras studie så är även faktisk intern kapacitet, risken för leverantörsopportunism samt 
kalkylerade framtida vinster för varan eller tjänsten ifråga viktiga faktorer som generellt 
influerar beslut om outsourcing. Man pekar speciellt på in-house-kapacitet och dess inflytande 
över ett beslut om att köpa eller tillverka – ett företag som har åtminstone viss kapacitet att 
själv tillverka kan på så sätt mitigera riskerna i att överföra potentiellt känslig information till 
en extern leverantör (detta scenario är än mer troligt om det rör sig om en ny produkt med 
betydande vinstprognoser). Ett företag som inte har någon egen tillverkning har inget annat 
val än att licensiera ut till tredje part, men kommer antagligen att via kontrakt kontrollera 
leverantören hårdare. 
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En mer uttalad konkurrenssituation även på outsourcingmarknaden gör också att många 
leverantörer söker profilera sig genom kompetenspooling (Gupta, 2008), för att på så sätt 
kunna förse köparen med en ”vattentät” outsourcinglösning som täcker samtliga områden av 
produktion, vilket betydligt kan underlätta för den köpande parten. 
 

3.5.2 Kostnadsreduktion 

 
Den tydligaste konkreta effekten av outsourcing är som tidigare nämnt ofta 
kostnadsreduktioner via personalomfördelning, men mer avancerade former såsom KPO 
omfattar också andra typer av resultat. Grundtanken är en omfördelning av både mänskliga 
och finansiella resurser, och detta kan uttrycka sig i att tillåta nyckelpersonal att fokusera på 
kärnfrågor istället för akuta processproblem. Genom att använda och uttnyttja hela 
ingenjörens kunskaper och talang via tillfälle att fokusera på forskning och utveckling och att 
därifrån utveckla någonting som till exempel utarbeta patent, istället för omfattande sekundär 
forskning, som leder till investeringar och bättre möjligheter för framtida marknader och 
tjänster (Mierau, 2007).  
 
Bragg (1998) menar att outsourcing kan påverka personalen inom företaget och speciellt den 
process som är tilltänkt att outsourcas och detta kan ske på tre olika sätt: Antingen stannar de 
kvar i företaget och får nya arbetsuppgifter, de kan bli avskedade eller så kan de bli tvingade 
att jobba för leverantören av KPO. Detta motstånd uppstår ofta i företag som genomgår en 
förändring och därför behöver företag sträva efter en strategi dör motståndet i företaget blir så 
litet som möjligt (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  

3.5.3 Ökad flexibilitet 

 
Vad gäller efterfrågan på kunskapsprocesser, så är denna inte nödvändigtvis konstant, utan 
kan snarare variera periodvis mellan hög respektive låg dito. Det kan även vara så att vissa 
tjänster endast efterfrågas som engångsföretelser som till exempel forskning och analys av 
marknaden företaget är aktör på. Curie et al. (2008) menar att för företag som redan kämpar 
med höga kostnader och/eller kraftig konkurrens i en instabil ekonomisk miljö finns ingen 
nytta i att investera i infrastruktur och resurser för processer som inte genererar en konstant 
avkastning. Dessa företag kräver istället resurser som kan sättas in om och när det behövs. 
KPO:s potential att tillhandahålla detta är en av anledningarna till att företag använder sig av 
det; inte nödvändigtvis med konstant kostnadsreduktion som mål. Att utjämna svängningar i 
arbetsbelastningen är då ofta ett motiv till ett beslut för outsourcing (Benson & Ieronimo, 
1996). Genom att hela funktionen inom ett företag outsourcas kan företaget öka sin flexibilitet 
då arbetsbelastningen är ojämn (Bragg, 1998). Allt eftersom outsourcingindustrin utvecklats 
mot mer komplexa och kunskapsintensiva processer, så kom också allt fler företag att 
överväga outsourcing även på strategisk nivå och inte bara på operativ nivå.  
 
Under idealiska förhållanden tillåter som sagt KPO företag att bättre fokusera på sina 
kärnverksamheter som till exempel forskning och utveckling, banktjänster, konsulttjänster 
och marknadsföring. För företag med allt kortare produktcykler kan dessutom KPO 
anmärkningsvärt förkorta transitionstiden till marknaden, och möjliggöra en snabbare reaktion 
mot marknadsförändringar (Mierau, 2007). Steinert-Threlkeld (2010) går så långt som att 
påstå att marknaden nu utvecklats så till den grad att företag numer enbart reserverar sig mot 
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outsourcing av “kundlistan, algoritmer och faktisk handelsmetodologi”; idén att förvandla 
fasta kostnader till rörliga dito inbegriper i nuläget i princip alla av verksamhetens delar. 
Sammanfattningsvis kan KPO bidra till att göra företag mer effektiva såtillvida att det tillåter 
fokus på vad som anses vara nyckelfaktorer för framgång, arbete med  unika kunskaper och få 
fram ny värdefull kompetens i hemlandet (Mierau, 2007).  
 
3.5.4 Innovation och R&D 
 
Med fokus på den globala KPO-marknaden och intellektuella arbitrage, ligger tonvikten på 
innovation som en nödvändighet för att förhindra produktifiering av KPO-tjänster. Dessutom 
är innovation nödvändigt för att hålla takten med föränderliga kundkrav. Offshoring av R&D-
funktionen, speciellt i medelstora och stora företag, är ett område där det finns stora 
potentialer för KPO (Aggarwal, 2009). Marknaden kräver en konstant utveckling av nya 
produkter och då är innovation väsentlig för värdeskapandet (Laukkanen, Sainio & 
Jauhiainen, 2008) och det är en nödvändighet för att företag ska överleva i en konkurrenssatta 
bransch (Vega & Huergo, 2011). Det bör dock observeras att  innovation ej skapar något 
värde om konkurrenter har möjlighet att kopiera för små kostnader (Laukkanen, Sainio & 
Jauhiainen, 2008). För att behålla sina konkurrensfördelar behöver ledande företag 
kontinuerligt investera i R&D (Chou & Chou, 2011).   
 
Innovativa kunskapstjänster som R&D orsakar också krav för produktivitetsmätning. Det är 
viktigt att poängtera att investeringar i innovation ofta inte har en omedelbar positiv inverkan 
på resultatet men å andra sidan så är det nödvändigt med dessa för att upprätthålla 
konkurrenskraften. Det finns studier där det visas att innovationskraft, mätt som utgifterna för 
R&D, och produktivitet är negativt korrelerade vid mätningar av TFP. Dock så kan vinsterna 
på längre sikt bli betydligt större. (Biege et al., 2012). 
 
Det kan även vara så att outsourcingföretag inte uppnår några långsiktiga 
produktivitetsvinster på grund av att vissa processer är inte av sådan art att de förändras över 
tiden och då leder inte innovation till produktivitetsförbättringar (Windrum, Reinstaller & 
Bull. 2009). Detta har att göra med att teorin inte går at applicera på alla branscher och 
företag. Ett exempel är en studie av Gianelle & Tattara  som Windrum, Reinstaller & Bull 
(2009) tar upp i sin avhandling där de undersökte outsourcing av tjänster till en textil, kläder 
och skor tillverkare i Italien fann de att firmor som outsourcar inte tjänar någon långsiktig 
produktivitet på outsourcingen. Gianelle & Tattara förklarar detta med att de som 
tillhandahåller tjänster inom utveckling av maskin och produktivitets tekniker inte lyckas öka 
produktiviteten på grund av att teknikerna inte förändras över tiden och därför har de 
innovationer och produktivitets förbättringar som leverantören tagit fram inte gett något 
resultat. 
 
3.6 Framgångsfaktorer 

3.6.1 Val av leverantör 

 
I grunden finns tre modeller för införandet av outsourcing och KPO. Dessa är allianser 
utomlands eller i hemlandet, tredjepartsföretag som har specialiserat sig på att tillhandahålla 
dessa kunskaper samt hybrider av dessa två modeller (samriskbolag). Samtliga former har 
givetvis sina för- och nackdelar. Rent statistiskt är personalomsättningen dubbelt så hög hos 
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allianser som hos tredjepartsföretag. De kan även stöta på svårigheter för att etablera starka 
utvecklingsprocesser vid införande av produktivitetsförbättringar, och saknar dessutom ofta 
beprövade processer för kunskapsöverföring och samarbete vilket påverkar produktiviteten 
negativt (Mishra, 2010). En annan möjlig svårighet företag kan uppleva med allianser är att 
hög attrition kväver produktiviteten och även kan påverka arbetsmoralen hos resurserna 
mycket negativt, vilket också är en relevant aspekt då strategiarbetet inför ett sådant här beslut 
avhandlas (Mishra, 2010).  
 
Tredjepartsföretag kan nå väsentliga stordriftsfördelar genom ackumulation av kritiska 
resurser, specialiserade medarbetare och underförstådd kunskap (det vill säga att man 
”samlar” flera utomstående företags processer), och kan på så vis tillhandahålla kunskaper 
och kompetens från olika branscher och företag (Mehta & Peters, 2007). Därför kan 
tredjepartsföretag också skörda stora produktivitetsvinster med hjälp av olika forsknings- och 
expertdatabaser som efterhand konstrueras (Zybura, 2010).  
 
Mishra (2010) menar att företag väljer allianser är för att de vill ha fördelarna med 
outsourcing men vill inte utsätta sig för risker som tillkommer med tredjepartsföretag som till 
exempel stöld av patent och copyrightkränkningar. En annan anledning är att flexibiliteten är 
avsevärt bättre då man inte behöver skriva ingående serviceavtal och företaget därför direkt 
kan anpassa eller ändra önskvärd process vid behov, och det tillåter även företag att anställa 
eller ställa av personal mycket enklare än internt inom den egna organisationen, och undviker 
därmed en dyr process med uppsägningar (Kakumanu & Partanova, 2006). Dock finns det 
också flera negativa aspekter som bör tas i beaktande. Att dotterbolag har ofta en hög 
personalomsättning kommer ifrån att det kan upplevas inte finnas några långvariga 
karriärvägar inom företaget och dotterbolagets funktioner kan också uppfattas som arbete som 
ej tillför någonting för moderföretagets huvudfunktion (Mishra, 2010).  
 
Utnyttjandet av ett eller flera offshorecenter kan tillhandahålla flexibilitet i termer om HR och 
i tidsstyrning. Genom att uttnyttja tidszonerna mellan olika platser på jorden så kan 
utveckling pågå konstant. Möjligheten att sända massiva datamängder vart man vill via 
internet tilåter ett storskaligt kontinuerligt smarbete mellan företag (Kakumanu & Partanova, 
2006). Andra aspekter som problemhantering och nyförsäljning kan avhjälpas genom att 
leverantören har en lokal närvaro. Detta efterfrågas också ofta av kunderna, även vid en 
offshoringrelation. Täta kontakter och diskussioner angående tjänsten som erbjuds är viktiga 
att ha och det underlättas om företaget har fysisk närvaro direkt på plats. Att tillhandahålla 
denna lokala närvaro kan vara ett problem för mindre företag, vilket gynnar de större, globala 
leverantörerna (Rognes, 2008).  
 

3.6.2 Vikten av samarbete och kontraktsform 

 
Vid högre nivåer av avancerade och anpassade processer kräver ett utökat samarbete mellan 
företag och leverantör (Heide, 1994). Samarbetsarrangemang eller allianser mellan företag 
och leverantör rör allt från tidsomfattande kontrakt till att upprätta samriskföretag med 
moderbolaget (Contractor & Lorange, 1998, 2002). De motsvarar vad Williamson (1991) 
identifierat som hybrida styrformer medans andra forskare beskriver det som samarbeten eller 
allianser (Tallman och Shenkar, 1994) och konsultföretag kallar denna form av samarbete 
som partnering (PricewaterhouseCoopers, 2009). 
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Företag som överväger KPO behöver övervakning över tjänsteöverföringen då övervakningen 
kommer att skydda företagets strategiska kunskaper för att undvika förluster av sina 
kunskaper och tillgångar av opportunistiska leverantörer men även för att undvika att urholka 
företaget på sina kompetenser. Samtidigt ska övervakningen uppmuntra till samarbete och 
samordning för att förbättra effektivitet i genomförandet av processen (Tallman och Phene, 
2006). 
 
Studier har visat att erfarenheter i att använda sig av allianser och att införa interna 
ledningsenheter för alliansen gör att företagen, är mer benägna att använda och, har större 
chans att lyckas med allianser (Kale, 2002). Alliansteorin föreslår att allianser kan 
struktureras för att minska osäkerheten i transaktionerna av tjänsterna och därmed uppmuntra 
till transaktionsspecifika investeringar hos både leverantör och kund för att anpassa sina 
processer till varandras behov (Madhok och Tallman, 1998). Genom erfarenheter lär sig 
företag att förvalta och styra allianser (Anand & Khanna, 2000). Utifrån det kan företag 
förbättra förmågan att utvinna fördelar från ett partnerskap, att skydda sig mot misstag från 
leverantören och att undvika kostsamma, men inte oväntade, fel i att välja rätt partner och 
dess styrning, kan företagen både minska de förväntade kostnaderna och öka fördelarna med 
allianser (Grimpe & Kaiser, 2010). För att behålla konkurrensfördelar så söker företag 
kunskapsstrukturer hos allianser som utnyttjar sin produkt eller tjänst och marknadskunskap 
genom leverantörer och samarbetspartners. Ju mer kunskap ett företag har inom ett visst 
område desto lättare är det att hantera relationer mellan företag och att dra nytta av och 
behålla extern kunskap (Mudambi & Tallman, 2010). 
 
De flesta kontoren (i en stor organisation) behöver en liten grupp av engagerad personal som 
hanterar den dagliga verksamheten vilket också påpekas utav Rognes (2008). I 
kunskapsintensiva processer så har denna avdelning uppgiften att hantera och koordinera 
outsourcingprojekt. Däremot har de inte ansvar för att att leda projekten, vilket bör göras av 
experter inom området. Teamet bör innehålla både interna och externa experter som till 
exempel outsourcingkonsulter för att förutse nya trender inom outsourcing och att sedan 
implementera dessa effektivt i företagets verksamhet. Dock behöver man tillgång till olika 
fungerande metoder för att kunna stödja sig mot dem vid behov (Power, Desouza och 
Bonifazi, 2005). 
 
Frågor om en så kallad supply chain och dess konstruktion tas också upp av Balachandran et 
al. (2012), som anger att relationen mellan köpare och säljare mycket beror på till vilken 
beroendegrad som finns. Om köparen i högre grad är beroende av en extern part, så har man 
mer att förlora på ett brutet samarbete, och söker förmodligen i högre grad kontrollera 
leverantören både socialt och kontraktuellt (förbud mot att tillverka liknande produkter, non-
disclosure agreements). 
 
3.7 KPO och dess effekt på företagets produktivitet 
 
Teorin bakom att outsourca en tjänst för att erhålla bättre produktivitet är relativt enkel. 
Företaget tar den tjänst de vill outsourca och söker sedan efter en leverantör som kan erbjuda 
samma tjänst billigare eller där kvaliteten är bättre, som till exempel genom bättre utbildad 
personal eller bättre processer, än företaget själv har (Görg & Hanley, 2005). Det har 
studerats vilka teoretiska effekter som påverkar produktiviteten positivt. De effekter som 
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ökade produktiviteten var de åtgärder som gjorde att kostnaden för outsourcingen av tjänsten 
sjunker medan priset för den slutgiltiga tjänsten är densamma (Svensson, 2010).  
 
När företag outsourcar är man ute efter att utnyttja skillnader i faktorkostnader för olika 
produktionsfaktorer och länder. De hinder som kan uppkomma vid offshoring är just de 
geografiska avstånden för export och utlandsflytt av tjänsterna, dock finns inga tullar eller 
skatter för tjänster vilket det gör för varor vilket är en fördel för tjänsteoutsourcing. Historiskt 
sett så har det varit de enklare tjänsterna som till exempel call centers och ett företags 
kundtjänst som flyttas utomlands på grund av att dessa tjänster är lätta att lagra  och överföra, 
och företaget tjänar pengar genom att betala mindre för samma tjänst som tidigare utfördes in-
house och uppvisar därmed en en produktivitetsökning. Flera forskare (Liu och Tung 2004; 
Tomiura 2005) menar att de positiva effekterna varierar stort med vilket i samband 
outsourcingen sker. Ett allmänt problem med att visa hur outsourcing påverkar 
produktiviteten är att företag som redan har en hög produktivitet ofta är de företag som oftast 
outsourcar tjänster. De menar därför att det skulle kunna finnas ett självselekterat urval av 
dessa företag och därmed ger det en positiv överskattning av hur outsourcing påverkar 
produktiviteten.  
 
Görg & Hanley (2003) samt Görzig & Stephan (2002) menar att det finns positiva effekter på 
produktiviteten genom offshoring av tjänsterna. Görzig & Stephan (2002) fann att effekten på 
produktiviteten är negativ till en början men på lång sikt så är produktiviteten positiv vilket de 
motiverar med att den europeiska arbetsmarknaden är stel i forma av att det finns regleringar 
för uppsägningar och omplacering av personal och därmed faller produktiviteten till en början 
per automatik och ökar sedan när dessa problem är lösta. 
 
Windrum et al., (2009) argumenterar istället för att företag behöver identifiera och kontrollera 
externaliteter i R&D design, produktion och marknadsförings aktiviteter för en ökad 
produktivitet. De menar att det inte handlar om valet att göra tjänsterna själva eller outsourca 
tjänsterna i beslut för att öka produktiviteten utan det är kontrollen över tjänsterna som är det 
viktiga. Att förändra organisationen kan leda till produktivitetsförbättringar genom att de 
effektivare sammanför externaliteter som finns mellan värdebaserade aktiviteter. Att 
experimentera med olika konstellationer av organisationen är viktigt över tiden, dock inte 
kortsiktigt då kostnaderna ofta blir höga. Att göra detta är för att informationsflödet inom 
organisationen ska bli bättre och att de negativa externaliteter minimeras respektive positiva 
externaliteter maximeras. De menar att produktiviteten i en organisation beror på dels hur 
effektivt ett företag styr externaliteter inom företaget dels mellan företaget och leverantören. 
Utvecklingen inom IT har haft stor ekonomisk inverkan på förändringen på arbetsprocesserna, 
den organisatoriska strukturen och sättet hur vi kommunicerar vilket har underlättat samarbete 
med leverantörer oavsett geografisk plats och därmed kunnat utnyttja billigare kostnader eller 
mer kompetent personal för tjänsterna (Olsen 2006). 
 
3.8 Risker 

3.8.1 Opportunism 

 
Den mest uppenbara risken vid outsourcing, som förstärks ytterligare vid hantering av 
komplexa och kunskapsintensiva processer, är givetvis skyddet av ett företags immateriella 
rättigheter. Risker föreligger i form av säkerhetsläckor, industrispionage, bedrägeri och så 
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vidare, då KPO-material ofta anses ha känsligt innehåll i relation till marknad och 
konkurrensfördelar (Sanchez, 2010). Detta innebär att en beprövad konfidentialitetsnivå, goda 
säkerhetsrutiner och sekretess är en av de mest grundläggande faktorerna för många företag i 
valet av outsourcingpartner. Utöver rent praktiska frågor som IT-säkerhet, så har många 
leverantörer även önskat börja försäkra sig om konsulters diskretion genom tystnadsavtal som 
måste skrivas under, med målet att behålla  hemligstämplad eller känslig information in-house 
(Gupta, 2008). 
 

3.8.2 Förlorad kompetens 

 
Ett annat potentiellt problem är  det mer långsiktiga perspektivet med kunskapsurholkning på 
hemmaplan, och den mer relationsrelaterade aspekt som sociala och kulturella skillnader kan 
bli upphov till. Sanchez (2010) rekommenderar inte outsourcing av röstbaserade processer, 
om språkskillnaden är stor eller uppfattas som fonetiskt besvärlig; även om den kortsiktiga 
interna besparingen kan upplevas som avsevärd så kan kundrelationen bli lidande på lång sikt. 
Sanchez pekar också på mer långsiktiga problem vid förflyttning av kompetenser och 
resurser; det köpande företaget utvecklar ett starkare beroende av leverantören och saknar 
kanske till och med möjlighet att på egen hand hantera sina processer, vilket urholkar den 
interna kunskapsnivån. 

3.8.3 Beroende av leverantören  

 
Ytterligare ett övervägande man måste göra när man outsourcar en tjänst är om man skall 
lägga ut allt, eller om man skall behålla delar av verksamheten ”in-house”. Att överlämna 
arbetet på en leverantör kan vid första anblick tyckas vara det mest effektiva, men kan leda till 
att företaget tappar förståelsen för det de köper och hamnar i en beroendesituation av 
leverantören. Om företaget förlorar kontroll över leverantören förlorar de också verktygen att 
involvera sig i organisations förändringar och nya metoder för att utföra arbetet på, vilket är 
en viktig del av TFP-förbättringar, och där kan outsourcingen ha en negativ inverkan på den 
långsiktiga produktionstillväxten (Windrum et al., 2009). Att behålla en 
upphandlingsfunktion inom företaget med kompetens att utföra sysslorna är en vanlig lösning. 
Denna fungerar som företagets kanal mot leverantören och gör samtidigt att tillräcklig 
kompetens finns kvar på området för att klara ett byte av leverantör om frågan skulle bli 
aktuell. Det finns annars en risk att all kunskap flyttas över till leverantören vilket försvårar, 
om inte omöjliggör, ett försök att inleda ett samarbete med en annan leverantör. Företaget kan 
också uppleva det svårt att utveckla relationen till den befintliga leverantören om nödvändig 
kompetens inte finns inom företaget (Rognes, 2008).  En fördel med att ha viss ”in house” 
aktivitet är att det bör finnas en tydlig karriärväg för de anställda inom organisationen. Som 
ett exempel är mestadels det som utförs av arbetarna på ingångsnivå på ett företag, som till 
exempel forskning och analyser, till stor del är vad KPO-firmor erbjuder. På grund av detta 
har vissa organisationer varit försiktiga med att ta beslut att outsourca eftersom det finns en 
risk att bristen på interna karriärvägar hämmar tillväxten av det inre humankapitalet och med 
tiden gör företaget “ihåligt” eller ger avsaknad av grundläggande kompetens och färdigheter 
(Curie,  Michell & Abanishe, 2008).  
 
Allmänhetens åsikter, synnerhet i USA och i Europa, kan också vara en nackdel för företag 
när de använder sig av outsourcing. Företaget kan ses som en “exportör” av inhemska jobb till 
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fördel för utlandet, och den upplevda förlusten av de högkvalificerade jobben kan orsaka 
negativ publicitet. Det kan resultera i att de kostnader företaget måste lägga ner på PR tar ut 
kostnadsbesparingen från KPO (Mierau, 2007).  

3.8.4 Högre kostnader 

 
I många fall blir kostnaden för outsourcing mer än vad företaget tänkt sig från början. Detta 
beror på att resurser kan behöva avsättas för kontroll och övervakning av leverantören 
(Metalls utredningsavdelning, 1997). Risken finns också att genom det ökande antalet 
transaktioner mellan leverantör och företaget så ökar även byråkratin vilket i kan leda till 
ökade kostnader (Metalls utredningsavdelning, 1997).  
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4. Empiri 

 
I följande kapitel presenteras och redogörs för de sekundärdata vi samlat in. 
 
 
4.1 Produktivitet 
 
Lin & Ma (2012) behandlar i sin studie av den koreanska marknaden visserligen 
huvudsakligen outsourcing av material och mer traditionell tillverkningsindustri gentemot 
effekter, men inkluderar också aspekter av serviceoutsourcing som är intressanta för vår 
studie. Enligt Lin och Ma kan företag öka sin produktion via outsourcing genom att avveckla 
mer ineffektiva processer och istället expandera/öka output i situationer där man har ett 
jämförbart marknadsövertag, vilket sammanfaller generellt med utgångspunkten för ett 
företag som överväger implementering av KPO. De pekar också på möjligheter i reallokation 
av kvarvarande onsitepersonal, där man kan lägga ökade resurser på forskning och utveckling, 
samt det ömsesidiga lärande som kan uppkommer vid import av tjänster (det bör dock 
understrykas att detta är faktorer som inte nödvändigtvis uppkommer automatiskt, utan 
behöver eftersträvas av företaget ifråga). Man anser detta giltigt för såväl tillverkning som 
tjänster. I fallet Korea utgör dock ännu tjänsteimport en förhållandevis liten del av 
outsourcingmarknaden, och KPO utgör därför fortfarande en relativt oansenlig påverkan på 
marknadens produktivitet. 
 

 
Figur 1. Outsourcingmarknadens andelar av Koreas totala input (Lin & Ma, 2012:45). 

 
Liknande resultat dyker dock upp hos Wernerheim (2012), och även om också denna studie 
behandlar ett geografiskt område (Kanada), så finns här förhållandevis mycket data att arbeta 
med, trots att Wernerheim behandlar outsourcing generellt. Syftet med denna studie var att 
finna kausalitet snarare än korrelation mellan outsourcing och ett företags produktivitet, med 
fokus på internationell tjänsteoutsourcing. Man jämförde siffror från 23 tidigare studier och 
skapade utifrån detta logaritmer för produktivitetsökning under en viss tidsperiod. Som mått 
användes TFP, Total Factor Productivity. Wernerheims studie behandlar tillverkningsindustri, 
affärstjänster och övriga tjänster, resultaten pekar på att offshoreoutsourcing påverkar 
produktiviteten positivt för affärstjänster (KPO och nischbranscher) och tillverkning. En 
viktig poäng är dock att TFP föll inom affärstjänster under mätperioden, och att graden av 
outsourcing dessutom generellt är högre inom denna sektor än inom tillverkning. 
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Figur 2. TFP-rörelse uppdelat i sektor för Kanada 1961-2005 (Wernerheim, 2012:558). 
 
Med hjälp av tidsseriedata över åren 1961-2005 hittar Wernerheim orsakssamband mellan 
internationell outsourcing och produktivitetstillväxt, för affärstjänster i riktningen att 
outsourcing föregår TFP-tillväxt (dock med vissa indikationer att kausaliteten fungerar i 
bäggre riktningar). Kontentan är alltså inte att outsourcing per definition förhindrar tillväxt, 
men däremot att den efter vad som indikeras i resultaten här bromsar takten för 
produktivitetens tillväxt. Man pekar också på studier av Heshmati (2003) respektive Olsen 
(2006) som i sin tur antyder att det är svårare att förbättra produktivtitet inom tjänstesektorn 
än inom tillverkningsindustrin. Wernerheim själv befäster det genom de 23 studier som 
analyserades, av vilka 6 företag var inriktade enbart på tjänster. Majoriteten av dessa uppvisar 
också negativa effekter av outsourcing på produktivitet; ju högre outsourcinggrad inom 
företaget, ju lägre produktivitetstillväxt. För företag verksamma inom tillverkningssektor så 
var effekten positiv eller noll i de flesta av fallen. 
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Figur 3. Sammanställning av studier över outsourcing och produktivtet (Wernerheim, 2012:556). 
 
Statistiska Centralbyrån har studerat produktivitetsförändringar hos företag som begagnar sig 
av offshoreleverantörer. Resultaten, redovisas nedan, visar att både svenska multinationella 
företag och svenska företag som är anslutna till utländska multinationella företag är mer 
produktiva än de företag som verkar på hemmarknaden och inte är multinationella. Det är 
således viktigare med att vara internationell än vilken nation företaget är ifrån (SCB, 2006). 
När man sedan utförde samma analys med rensning för årlig avvikelse från medeltal visade 
det sig att de positiva produktivitetseffekterna försvunnit. Efter kontroller av företagens 
specifika oföränderliga komponenter i regressionsanalysen drog man sedan slutsatsen att det 
inte finns några bevis för att offshoring påverkar produktiviteten. Dock tillägger man att det 
emellertid är möjligt att endogena inputvariabler för offshoresamarbeten kan leda till att OLS 
regressioner ger missvisande resultat, något som motiverar ytterligare tester av robusthet. 
Men trots allt så motsäger resultaten hypotesen att företag som verkar globalt tjänar mer på 
offshore på grund av lägre transaktionskostnader (SCB, 2006) (vilket också sammanfaller 
med vad Wernerheim (2012) varnar om angående överskattning av kostnadsreduktioner). 
Resultaten visar också att på en marknad med höga skatter, strikta bestämmelser och med stor 
internationell handel kan företag inte förvänta sig några stora positiva effekter av 
offshoreverksamhet (SCB, 2006).  
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Figur 4 & 5. Effekter på produktiviteten mellan 2000- 2002 (SCB, 2006:28-29) 
 
Både Grossman & Rossi-Hansberg (2008) och Baldwin & Robert-Nicoud (2007) visar dock 
att offshore bidrar till högre effektivitet i produktiviteten. Det har visar också att företags som 
förlägger ett brett utbud av tjänster eller destinationer offshore erhåller 
produktivitetsförbättringar. De visar även att storleken på effekten av produktiviteten beror på 
graden av engagemang av utlokaliseringen från företaget.  
 
Ito, Tomiura & Wakasugi (2011) visar istället resultat på att både tillverkning och tjänster 
ökade produktiviteten när det utlokaliserades men man fann skiftande resultat om enbart 
tjänsterna utlokaliserades. De fann också att utlokalisering till olika destinationer ger en 
positiv effekt på produktiviteten om det jämförs med de företag som inte använder sig av 
offshore alls. Inverkan på produktiviteten när ett företag använder sig av utlokalisering beror 
också på destinationen och de menar att det därför är det väldigt viktigt att företag undersöker 
leverantörer som kan erbjuda högkvalitativa tjänster som är billigare än i hemlandet för att 
öka konkurrensfördelarna. Kimura (2002) och Tomiura (2004) har i sina arbeten funnit att 
indikationer på att det skulle föreligga kausalitet mellan outsourcing och produktivitet inte är 
så enkelt som det många gånger vill framstå i andra avhandlingar och att länken mellan dessa 
är mer komplex än för att bara analyseras genom TFP eller liknande metoder. 
 
4.2 Motiv till KPO 
 
I en undersökning av KPMG (2010) angav 129 företag vilken funktion de har valt att 
outsourca till en extern leverantör. Den överlägset största funktionen är IT med över hälften 
av de svarande. Vidare är både bokföring och personalavdelningen funktioner med hög 
frekvens. Dessa funktioner är low-end KPO- eller BPO-funktioner. High-end KPO-funktioner 
hittas betydligt längre ned i listan. Treasury tjänster har en låg andel av svaren, 3 %, dock 
motsvarar dessa 3 % de som outsourcar denna tjänst till en tredjeparts leverantör. Då 
företagen outsourcar denna tjänst till en allierad leverantör är procenten istället 32 %. 
Liknande resultat hittar vi också på andra tjänster som investment research och R&D 
Investment research har endast 2 % av svaren då de outsourcar till en tredjeparts leverantör 
men med en allierad leverantör är procentandelen högre och hamnar på 15 %. Den andel som 
använder sig av en tredjepartsleverantör för att outsourca R&D ligger på 8 % medans samma 
tjänst ligger på 18 % då den outsourcas till en allierad leverantör. 
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Figur 6. Processtyp utlagd på leverantör i procent. (KPMG, 2010:15) 
 
Ett av de viktigaste resultaten från en enkät som Ernst & Young genomförde bland nordiska 
företag var att 68 % av dessa anser att de tjänster de köper är i linje eller överstiger 
förväntningarna. Alla företag hade uppnått kostnadsbesparingar mellan 10 och 20 %. Ingen av 
företagen övervägde vid tidpunkten för undersökningen att ta tillbaka den outsourcade 
funktionen (Ernst&Young, 2008). I en annan undersökning frågade konsultföretaget KPMG 
48 företag varför dessa å sin tur inte använder sig av outsourcing. Den största redovisade 
anledningen är att företagen tycker att de är för små för att erhålla de vinster som outsourcing 
möjliggör, men en stor procentandel anger också oro för säkerhetsrisker i överföring av 
känslig information och oro över att denna ska nå obehöriga.  21 % svarar också att man ej 
anser sig själva ha nödvändig kompetens inom företaget att effektivt upprätta ett 
outsourcingförhållande och därefter övervaka detsamma (KPMG, 2010).  
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Figur 7 & 8. Kundnöjdhet hos nordiska företag i samband med KPO-leverans (32 undersökta företag) (Ernst & 
Young, 2008:3) och orsaker till varför företag valt att inte utnyttja KPO (KPMG, 2010:18). 
 
I sin nordiska marknadsenkät bad Ernst & Young (2008) också de deltagande företagen att 
rangordna sina respektive motiv för användningen av KPO, vilket syns i diagrammet nedan. 
Det kan ses att företagen som intervjuats rangordnar dessa relativt lika. I diagrammet bredvid 
har KPMG utfört en enkät där företagen i huvudsak anger tre orsaker till att de har ett 
samarbete med tredjepartsleverantörer; de förhållandevis låga arbetskostnaderna, 
högkvalitativ kompetens samt språkkunskaper som företaget saknar internt. Analyser visar att 
högpresterande företag rangordnar “fokusera på kärnverksamheten” högst medans 
lågpresterande tycker att “ behålla eller reducera kostnaderna” viktigast. Att söka en balans 
mellan olika tjänstenivåer och kostnader är mer gynnsamt, det vill säga att väga 
tjänstenivåerna mot kostnaderna. Även om kostnader inte bör vara det enda målet med 
outsourcing så är det trots allt av intresse (Ernst&Young, 2008). I en intervju med Mckinsey 
Quarterly (2008) säger Filippo Passerini, från Procter & Gambles Global Business Services-
division att anledningen till att man där outsourcat många tjänster är att man redan maximerat 
den interna kapaciteten för kvalitetsförbättring och kostnadsreduktion (Mckinsey Quartlerly, 
2008). 
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Figur 9 & 10. Motiv för användning av KPO hos de företag som deltog i Ernst & Youngs enkät. (Ernst&Young, 
2008:9) och anledning till att företag valt tredjepartsleverantör av KPO tjänster (KPMG, 2010:13). 
 
Ernst & Young redovisar även att företagen som var mest nöjda hade en gemensam nämnare, 
genomförandet av outsourcingen hade gått strukturerat tillväga, det vill säga att att det 
konstruerats en genomarbetad strategi som redan från start visar vad syftet med 
outsourcingen, exempelvis minskning av kostnaderna eller att öka tillväxten. Har företaget 
gjort denna del noggrant och använder den som grund så menar de att de efterföljande leden 
går smidigt. Studien visar även på vikten av att se outsourcingen som ett löpande samarbete 
med leverantörerna (Ernst&Young, 2011).  Detta utvecklar Filippo Passerini å sin sida också i 
intervjun och säger att genom att man stärkt och standardiserat sina tjänster så hade man 
redan banat god väg för en smidig övergång där man kunde utnyttja skalfördelar och unik 
expertis från en outsourcingpartner, och samtidigt också förhandla attraktiva och ömsesidigt 
fördelaktiga avtal. Han hävdar att processen är sekventiell, och anser att företag endast bör 
outsourca när den interna kapaciteten optimerats. Företag som söker använda sig av 
outsourcing för att åtgärda problem eller förbättra processer begår misstag från början. 
(Mckinsey Quarterley, 2008). 
 
4.3 Risker och framgångsfaktorer 
 
För att läsaren ska göra sig en idé om hur företag inom olika branscher har valt leverantör så 
hittas nedan några exempel på de företag som TPI tillfrågat i sin enkät (87 KPO-leverantörer 
analyserade), och hur de hanterar sina respektive KPO-leveranser. 
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Figur 11. Exempel på val av leverantör över olika branscher (TPI, 2007:10). 
 
Att kostnadsreduktion är en relativ vanlig anledning till outsourcing har tidigare redovisats. 
Figuren nedan visar hur kostnader omfördelas och en tredjepartsleverantör av KPO kan skapa 
värde för beställaren, enligt Evalueserve. Det bör dock noteras att Evalueserve själv är en av 
de större leverantörerna av KPO-tjänster, varför alla siffror bör tolkas som optimistiskt hållna. 
Grundidén är dock densamma; en positiv förändring i kostnadsstrukturen för företag via 
outsourcing till lågkostnadsländer. Enligt Evalueserve (2005) är kostnadsreduktioner mellan 
40– 70 procent möjliga. Vidare utläses att det går att minska fasta kostnader med cirka 10 
procent, vilket sammanfaller med de siffror som nämns i Ernst & Youngs nordiska studie 
(2008). Om man utifrån detta scenario utgår ifrån att företagets vinstmarginal är densamma, 
ger detta ett utrymme för potentiella investeringar för upp till 32% av omsättningen. De 
rörliga kostnaderna för företaget är till huvudsak kostnader för analytiker blir istället för 
intäkter för leverantören.  
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Figur 12. Värdeskapande och förändring i kostnadsstrukturen hos företag och leverantör vid 
offshorekontraktering (Evalueserve, 2005:12). 

 
Vidare så anger Ernst & Young (2011) att en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
implementering av outsourcing är förändring och omstrukturering av den egna 
organisationen. Många företag gör misstag genom att inte omorganisera och  ofta behålla 
personal i existerande ledarpositioner. Dessa chefers arbete kommer att förändras i den mån 
att de blir beställare istället för chef, vilket i praktiken kan innebära komplikationer. Det är 
därför viktigt att säkerställa att dessa positioner tillsätts med personer som kan agera som 
beställare. En annan aspekt är avtalens utformning, men att bara skriva bra avtal är långt ifrån 
vad som kan benämnas som framgångsrik outsourcing. Det viktiga är istället att få dessa avtal 
att fungera vilket kan vara en utmaning och det kräver ett bra löpande samarbete utan att för 
den skull sätta sig i leverantörens knä. Det krävs att det mäts rätt saker och att det i avtalet 
finns klausuler som leder till att både kvalitet och effektivitet förbättras (Ernst&Young, 
2011).  
 
I fallet Procter & Gamble så skrevs outsourcingavtalet så att den tidigare internanställda 
personalen nu istället fick anställning hos underleverantören, vilket enligt Passerini gjorde att 
övriga delar av företaget knappt ens märkte av övergången. Han menar att man lyckades 
skriva denna sorts avtal eftersom det också från leverantörens sida var en fördel att kunna 
inkorporera personal med unika kunskaper, kompetens och kunnande om de  specifika 
teknologierna och arbetsprocesserna i arbetsstyrkan (Mckinsey Quarterly, 2008). 
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Tabell 13. Redovisning av förväntningar på allianser och tredjepartsleverantör (KPMG, 2008:16). 
 

KPMG (2008) har gjort en rapport där de i ett första skede skickat ut frågeformulär till diverse 
olika företag, både företag som använder sig av KPO och till de leverantörer som 
tillhandahåller dessa tjänster, för att till sist ha intervjuer med dom för att se vad som styr 
valet av att använda sig av allianser eller tredjepartsleverantörer, resultaten visas ovan. KPMG 
tyder resultaten att allianser kan erbjuda framtida arbetare att få arbeta hos ett globalt märke 
medans en tredjepartsleverantör istället kan erbjuda bättre karriärvägar. I och med dessa 
resultat menar dom att det kommer utvecklas hybrider av dessa två olika konstellationer av 
leverantörer och menar att allianser kommer att ha hand om relationen till 
tredjepartsleverantörerna.  
 
Nedanför redovisas två figurer. I den första har företag fått svara på om det genomförs 
utvärderingar regelbundet på hur leverantören presterar vilket företagen upplever som att det 
gör. Inga företag svarar nekande eller att uppföljningen upplevs som undermålig. 18 % anger 
att de varken att de håller med eller ej, utan att utvärderingarna sker sporadiskt 
(Ernst&Young, 2008).    
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Figur 14. Sker en utvärdering av prestationerna regelbundet? (Ernst&Young, 2008:17). 
 
I den andra figuren har företag fått besvara en enkät angående till vilken grad de upplever 
målen på outsourcingen är uppfyllda. Ernst&Young (2008) redovisar resultatet med cirklar 
som motsvarar längden på kontrakten med leverantören. Desto större cirkel desto längre 
kontrakt och det är tydligt att företagen som har längst kontrakt anser att utfallet överträffar 
målen. Några företag med korta kontrakt upplever istället att målen inte alls stämmer med de 
mål de hade när kontraktet skrevs (Ernst&Young, 2008).    
 

 
Figur 15. Måluppfyllnad. Desto större cirkel desto längre kontraktslängd (Ernst&Young, 2008:10). 
 
4.4 Innovation och R&D 
 
I en japansk studie av Ito, Tomiura & Wakasugi (2011) sökte man efter samband mellan en 
offshored R&D funktion och produktivitet. Resultatet visar att indirekt så står R&D för cirka 
30- 40 procent av hela produktiviteten. Detta är en relativt stor del av den övergripande 
produktiviteten och R&D är således viktig att vårda så att största möjliga potential kan 
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erhållas. Studierna avsåg även att se efter samband på ett företags produktivitet beroende på 
om de både använder offshore för tillverkningsdelen och tjänsterna eller bara en enskild del. 
Där fann man att både tillverkning och tjänster är positivt relaterat till ett företags 
produktivitet då de använder sig av offshore, för uträknade resultat hänvisar vi läsaren till 
appendix och kolumn 13- 16 i figuren. 
 
Resultaten nedan i sin tur visar att för producenttjänsteföretag i mycket kunskapsintensiva 
sektorer (K30) (mäts med andelen högskoleutbildade i varje tjänstenäring, det vill säga ju fler 
högskoleutbildade, desto högre kunskapsintensitet), så är sannolikheten för R&D-aktivitet 
högre än för andra tjänsteföretag. Företag inom medelhög kunskapsintensitetsektor (K15) har 
däremot inte någon förhöjd sannolikhet som är signifikativ för innovationsaktiviteter. 
Siffrorna visar också att denna sannolikhet ökar med företagets storlek. Dessa beräkningar 
gjordes också med avseende för 2008 och även där bekräftas det att innovationsbenägenheten 
är större för företag inom sektorn för mycket hög kunskapsintensitet (Tillväxtanalys, 2011). 
 

 
Figur 16. Sannolikheten att producenttjänsteföretag gör innovationsansträngningar (Tillväxtanalys, 2011:18). 
 

 
Figur 17. Företags produktivitet beroende på outsourcing eller offshoring (Tillväxtanalys, 2011:32). 
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Men resultaten pekar även på betydelsen av länkar till andra företag. Att tillhöra en nationell 
koncern innebär för företagsenheten att den har ägarbaserade kanaler för utbyte av 
kunskapsflöden med andra enheter inom samma område. Dessa resultat kan även tillämpas på 
att vara en del av en svenskägd multinationell koncern. Att det finns ägarlänkar av detta slag 
ökar möjligheterna för externalisering av R&D och innovationsansträngningar. Denna process 
sker inom gruppen och ger därför ett skydd mot kunskapsläckage till konkurrenter 
(Tillväxtanalys, 2011).  
 
Tabell 15 ovan redovisar två olika regressioner med företags produktivitet som beroende 
variabel. Den första innehåller alla företag medans den andra utesluter företag med mindre än 
en anställd. Observationerna rör sig över en tolvårsperiod. Resultatet visar bland annat att 
företagsstrukturen där företagen tillhör en multinationell grupp har en förhöjd produktivitet 
oavsett om den är svensk eller utländskt ägd (Tillväxtanalys, 2011). 
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5. Analys 

Produktivitet 

TFP-produktiviteten som är ett vanligt mått på produktivitet enligt Lipsey redovisar en svag 
produktivitetsförbättring hos företagen från rapporterna vi studerat. De varierande resultat vi 
har fått huruvida KPO innebär produktivitetsförbättringar, försämringar eller inte över huvud 
taget ger någon skillnad, kan bero på att det idag inte finns något bra och enhälligt accepterad 
metod för att mäta värdeskapandet som kunskapsintensiva tjänster skapar vilket Bartsch också 
menar. Vidare påtalar Biege et al. att den produktivitetsutveckling företag vill åt beror på i 
vilket sammanhang outsourcingen sker.  
 
De flesta av de vetenskapliga studier vi tagit del av talar om vikten av relationer för ett 
framgångsrikt KPO-samarbete, på grund av processernas komplexitet. Att samarbetet ska vara 
en tillgång för bägge parter anses genomgående som en nödvändighet;   de rapporter och 
resultat som finns och behandlar KPO-produktivitet, ser dock i mindre grad till dessa faktorer, 
möjligtvis för att de är svåra att analysera i uttömmande grad i efterhand, utan att studien blir 
otroligt omfattande (speciellt om flera företag är inblandade). Troligast är att det är bristerna i 
de mer etablerade produktivitetsmåtten som till exempel  just TFP  i relation till   mer 
abstrakta produkter som tjänster som förhindrar större övergripande analyser, precis som 
Hortlund (2009) och Cassidy et al. (2005) konstaterar; det är svårt att mäta kvalitetsökningar i 
jämförelse med volymdito. Logaritmer som de som används av Wernerheim (2012) kan ge en 
fingervisning om resultat, men utan att slutligt slå fast utgången. Med detta i åtanke, kan vi 
ändå konstatera att  de flesta studierna fokuserar på det faktum att outsourcing av 
affärstjänster faktiskt verkar sakta ned produktionstillväxten, även om den inte backar denna 
eller nödvändigtvis orsakar förluster. Wernerheims kanadensiska studie finner tvärtom 
kausalitet mellan en ökande TFP och KPO.  
 
Det tycks också intressant nog också finnas ett visst samband mellan ”traditionell” produktion 
och tjänsters produktivitet, såtillvida att till exempel Ito, Tomiura och Wakasugi (2011) fann 
vissa produktivitetsökningar när både tillverkning och tjänster utlokaliserades, men skiftande 
resultat vid outsourcing av endast tjänsterna. Men möjligtvis kan det också vara så att den 
”tydliga” delen av ökningen i den kombinerade mätningen utgörs av tillverkningen, och att 
tjänstedelen är fortsatt oklar. 
 
Motiv till KPO 
 
Enligt de företag som medverkat i undersökningarna är fokuseringen på kärnkompetenser och 
kostnadsreduktion två av de vanligaste motiven till att företag outsourcar kunskapsprocesser. 
Företagen har dock, i mindre mån än väntat, angett en ökad fokusering på kärnkompetensen 
som ett motiv till outsourcingen. Att det är low-end KPO-tjänsterna som dominerat stort över 
sina high-end-motsvarigheter tolkar vi som skepsis mot  tredjepartsopportunism och att 
företag inledningsvis är försiktiga med att outsourca dessa funktioner. Vi tror dock att genom 
företag upplever målen med outsourcingen som genomförbara genom långa kontrakt och ett 
nära, fixerat samarbete så kommer även kontrakteringen av high-end KPO-funktioner 
antagligen att stiga i ett längre perspektiv. Vi tror också att dessa funktioner dessutom är 
beroende av dylika förutsättningar för att inte utsättas för onödiga risker såsom internt 
motstånd och slitningar eller opportunism och förtroendemissbruk från tredje part.  
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Från vad vi kan utläsa ifrån i princip samtliga resultat, så är visserligen kostnadsreduktioner 
ett viktigt inslag i ett KPO-beslut, men långt ifrån den enda faktorn. Den interna kapacitet 
som Balachandran et al. (2012) talar om verkar vara en tämligen viktig ingrediens i frågan hur 
man ställer sig till att kontraktera en tredje part, men en ännu tyngre faktor verkar vara att 
man genom att skapa en relation till en utomstående part kompletterar företagets kompetens, 
om än indirekt, eftersom denna inte genereras internt utan bara finns att tillgå externt. Detta är 
ytterligare ett tecken på att organisationer som vi sagt tidigare ”plattas” ut och blir smidigare, 
en mindre fast kärna med många rörliga variabler i enlighet med vad varje specifik situation 
kräver.  
 
Filippo Passerini från Procter & Gamble menar att ett motiv till outsourcing är att företaget 
som ett resultat av att den interna kapaciteten, för kostnadsreduktion och kvalitetsförbättring, 
är maximerad och väljer därför att dra nytta av externa leverantörers resurser såsom 
specialistkunskap och expertis inom olika områden. Bragg å sin sida menar att det finns olika 
sätt att omställa personalen av den outsourcade funktionen genom att de kan välja att avskeda 
personalen, tvinga dem arbeta hos leverantören eller omplacera dem i företaget. I Procter & 
Gamblers fall har fallföretagen valt att överlåta personalen till leverantören. Av intervjun 
framgår även att de har ett bra samarbete med leverantören och vi anser att det var till det 
bästa för företaget då de övriga i företaget inte märkt att funktionen var outsourcad. 
 
Att just IT funktionen var den process företag outsourcas mest är lite förvånande anser vi. 
Dock bekräftar Barneys teori om att det inte behöver vara utrustning eller kunskaper utan det 
kan också vara formella planeringssystem som outsourcas och det tycks vara dessa processer 
som är de populäraste att outsourca.  Vidare är Mudambi och Tallmans resonemang att en 
process som inte ger vinster löpande bör läggas ut på en extern leverantör tycks stämma enligt 
hur företagen har svarat. De processer de har outsourcat är alla där det inte är en jämn 
arbetsbelastning och de har tillgång till de tillfällen då processen genererar vinster. Ett konkret 
exempel på det är IT tjänsterna. Det är ingen regelbunden aktivitet runt dessa utan när 
företaget behöver dessa tjänster så har de ett avtal med en leverantör som löser problemen. 
Leverantörer behöver inte nödvändigtvis ha en stor insyn i företagets hemligheter för att 
utföra tjänsterna. Det blir större skillnad när det handlar om R&D där företaget måste dela 
med sig av sina affärshemligheter för att de ska åtnjuta några vinster från samarbetet. Om man 
ser till exempelvis Ernst & Youngs undersökningar om specifika företags anledningar till att 
begagna sig av KPO och outsourcing, så finns där en faktor som vi inte sett tidigare; 
språkkunskaper som ett extra plus. Det är intressant att man då väljer att outsourca den 
aktuella funktionen istället för att rekrytera internt och på så sätt förstärka företagets 
marknadsposition. För rimligtvis borde här en kraftig beroendesituation skapas, där vid en 
välutvecklad KPO köparen måste kunna lita till fullo på sin leverantör – i praktiken försäkra 
sig om att  den andra parten vinner tillräckligt mycket på överenskommelsen för att inte vara 
intresserad av att bryta den. Man försätter  sig alltså i en strategiskt känslig situation, givetvis 
beroende på processens natur, men i en KPO-situation så är risken av dubbel natur – 
processen själv, och det faktum att den hanteras på ett språk som man internt ej kontrollerar. 
Det skulle vara mycket intressant att studera avtalskonstruktion i ett dylikt fall. 
 
Risker och framgångsfaktorer 

Med tanke på den kraft med vilken risken i en oreglerad KPO-relation poängteras av samtliga 
källor i vårt teoretiska material, och sedan bekräftas ytterligare genom undersökningar och 
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intervjuer, så anser vi det anmärkningsvärt att vissa företag i några av studierna inte har en 
långsiktig relation, med långa definierade kontrakt med leverantören,  på så sätt att man bör 
ha i stort sett daglig kontakt med denne. Att ha en nära relation, men samtidigt inte sträva 
efter att ha en långsiktig allians uppfattas som motsägelsefullt. Vi tror att det torde vara 
viktigt för företaget att ha en väldefinierad långsiktig relation till leverantören. Detta då det 
ger leverantören möjlighet att uppfylla företagens krav på ett bättre sätt, eftersom de då 
erhåller mer kunskap om köparen. De företag som har korta kontrakt med leverantören torde 
betraktas mer ur ett transaktionsbaserat teoretiskt perspektiv, men troligtvis är de företag som 
ser KPO som en kostnadsreduktionsmetod där de vill åt stordriftsfördelar som Axelson menar 
är karaktäristiskt för teorin.  
 
Baumgärtner och Bienzeisler menar att företag riskerar att göra kunderna missnöjda ifall de 
standardiserar tjänsterna som de outsourcar. Kullvén instämmer då företag inriktar sig enbart 
på produktivitetsmått. Detta kan orsaka att kvalitetskontrollen misslyckas och att företagets 
kundrelationer blir lidande och vi tror att det är därför att företagen som har korta kontrakt 
inte upplever samarbetet lika bra som de med långa kontrakt. Vi är av övertygelsen att de 
företag som har dessa korta avtal ingår dessa med leverantörer som har standardiserade 
processer. Dessa standardiserade processer är då inte anpassade efter de behov och kunder 
företaget som köper tjänsten har och de riskerar då att tappa kunder och upplever därför 
outsourcingen som verkningslös. Inom den transaktionsbaserade teorin handlar det mindre om 
att ingå nära relationer eller allianser med leverantörer än i den resursbaserade teorin utan 
outsourcingen sker mer i ett synsätt där den bäst lämpade leverantören ska utföra arbetet. 
Dock behöver företagen investera föra att bistå leverantören för att skydda kunskaperna inom 
företaget för stöld av leverantören menar Mudambi och Tallman. Det är inte troligt att 
företagen investerar för att bättre samverka med leverantören då det använder korta kontrakt. 
 
Tallman och Schenkars studier visar att det är både dyrt och svårt att dela kunskap mellan 
företag. På grund av det kan vara avskräckande för företag att ingå i ett outsourcing avtal 
angående en viss tjänst. En ytterligare riskfaktor är att det blir väldigt svårt att skydda sig mot 
att avslöja sina affärshemligheter till leverantören. Det kan vara en anledning till att företagen 
i empirin inte väljer att outsourca high-end processerna. För att minimera dessa risker ska 
företagen ingå i avtal som exempelvis ett samriskbolag och det visar att de som använder sig 
av allianser är mer benägna till att outsourca dessa high-end processer. Mudambi och Tallman 
menar att företaget och leverantören behöver ett nära samarbete för att tillsammans för att 
använda sina resurser ihop och för att det ska kunna ske behöver de anpassa deras processer 
till varandras behov. Detta resonemang som grundar sig i den resursbaserade teorin återfinns 
också hos Madhok och Tallman och genom att strukturerat och ingående analyserat företagets 
behov inför ett outsourcing beslut ger en bättre upplevelse och gör företagen mer 
tillfredställda av outsourcingen vilket vi tydligt ser hos de rapporter vi har samlat in. Då de 
har använt sig av långa kontrakt är det roligt att de också både investerar i varndras processer 
och även utvärderar dessa regelbundet.  
 
Innovation och R&D 
 
Att outsourca innovation och R&D till en leverantör utomlands kan betyda indirekt 30- 40 % 
av produktiviteten och vi anser därför att det bör finnas en stor potential inom det området 
vilken teorin också förespråkar. Dock poängterar Biege att investeringar i R&D inte behöver 
visas omedelbart utan på sikt kan vinsterna investeringarna bli stora. Chou & Chou menar att 
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företag behöver återkommande investera i R&D för att behålla sina konkurrensfördelar och 
det visas att stora internationella företag har högre produktivitet på grund av outsourcing av 
R&D. Vi ställer oss dock reserverade till detta då de har enhelt annan marknad att tillgå än 
mindre företag och således mindre chanser till att hitta en outsourcing leverantör som passar 
just deras önskemål. Det är också så att desto mer kunskapsintensiva ett företag är desto mer 
innovationsansträngningar gör de och det är generellt så att de större internationella företagen 
lockar talanger genom att de kan erbjuda utvecklingsmöjligheter genom kunskapsspridning 
mellan företagets interna kompetens.    
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6. Slutsatser 

Den första slutsats vi kan dra är att det  vanligast förekommande argumentet för både 
outsourcing generellt och KPO i synnerhet, forfarande är flexibilitet inom personalstyrkan. 
Att inte behöva nyrekrytera och avskeda, utan snarare vid behov anlita utomstående 
leverantörer, och om så krävs enbart för en kort tidsperiod. Istället för att internt anställa och 
utbilda exempelvis analytiker, så skickas råmaterialet till en tredjepartsleverantör, som i sin 
tur analyserar, sammanställer och därefter levererar ett färdigt paket. Rent organisatoriskt sett 
är det vanligt att man i praktiken använder sig av någon slags mellanform avtalsmässigt, via 
dotterbolag eller captives, med anledning av det risktagande som strategin per definition 
innebär. Som vi också sett i de undersökningar vi refererat så tycks i synnherhet  större 
företag och koncerner, med möjligheten att flytta verksamheten geografiskt, men ändå behålla 
den internt, välja att använda sig av denna möjlighet. På så sätt minskar man de kostnader 
som är relaterade exempelvis till sociala avgifter, men  kan ändå begagna sig av de resurser 
som finns in-house. 
 
Som framgår av tidigare analys över produktivitet, så är vår slutsats att klara bevis för KPO:s 
påstått positiva effekt på produktiviteten  än så länge saknas. Om denna avsaknad av effekt 
beror på genomförandet och företagens vilja att engagera sig i leverantören och den kvalitet 
de levererar på tjänsterna är en fråga som skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning. 
Det tycks också finnas viss diskrepans i resultat för olika industrisektorer, varför fortsatt 
fördjupning speciellt gällande företag inom tjänstesektor potentiellt skulle vara av intresse för 
branschen i stort. Även om resultaten  rörande produktivitet hittills är både begränsade 
geografiskt och gärna inkluderar flera sektorer än just KPO, så är det, mycket på grund av 
deras samstämmighet, ändå relativt enkelt att dra initiala slutsatser därifrån; KPO må vara 
användbart för att kortsiktigt skära ned lönekostnader, och för de organisationer som 
verkligen föredrar att ha en så liten produktion som möjligt in-house; verksamheter med 
periodvis stora efterfrågeförändringar. Men vad siffrorna antyder är att verksamheten de facto 
skulle växa snabbare och/eller bättre om man behöll processerna in-house. 
 
Vissa källor indikerar också att vissa företag inte har något att hämta i outsourcing speciellt av 
R&D, beroende på branschtillhörighet (det är tämligen onödigt att utnyttja R&D på 
marknader som förändras väldigt lite över tiden, och där inga teknologiska eller 
produktionsrelaterade framsteg förändrar processen i sig, jfr Windrum, Reinstaller & Bull, 
2008). Att göra en grundlig analys av förväntningar och mål är viktigt i ett inledande skede, 
samt att antingen satsa helhjärtat på samarbetet med leverantören – eller att återigen behålla 
funktionen in-house och istället satsa på att attrahera kompetent personal till den egna 
divisionen.  
 
KPO upplevs uppenbarligen fortfarande som ett strategiskt riskabelt val, med alla de 
riskscenarios som vi redovisat i kapitel 3. Detta speglas exempelvis i KPMG :s undersökning 
över anledningar till att företag inte outsourcar. Att det första angivna skälet är att man anser 
den egna organisationen som för liten och det andra att säkerhetsriskerna upplevs som för 
stora, ger en god fingervisning om den kapacitet som anses behövas för KPO och dessutom 
att det generellt ändå finns en viss skepsis mot att lämna ut potentiellt känslig information till 
en utomstående part. Dock så verkar tendensen att överge outsourcingkontrakten och 
återvända till in-houseproduktion en aning överdriven om man ser till de resultat vi sett där de 
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flesta tilfrågade företag uppger att de är tillfredsställda med sina leverantörskontrakt och att 
inga planer finns på att flytta tillbaka produktion. 
 
De faktorer som gjort KPO så framgångsrikt på kort tid är förutom kostnadsreduktion som 
sagt en utökad flexibilitet, men det påpekas samtidigt från många håll (jfr exempelvis Ernst & 
Young, 2008:6), att de vanligaste misstagen relaterade till dessa faktorer från det beställande 
företagets sida är att inte noga överväga kontrakteringen och dess möjliga effekter, utan 
istället kasta sig in i ett samarbete utan att planera eller analysera detta särskilt väl. 
Exempelvis Mierau betonar vikten av långtgående samarbeten istället för konstruktion av 
outsourcingkontrakt på ad hoc-basis, men hur ser de aktiva företagen själva på saken?  
Exempelvis KPMG betonar redan 2008 i princip rakt motsatt strategi – att beställaren snarare 
ska välja sina leverantörer “á la carte”, då konkurrensen blir allt hårdare och KPO-
leverantörerna tvingas förbättra sina funktioner och sälja in sig  på ett mer aktivt sätt för att 
bibehålla sin marknadsposition. De flesta vetenskapliga studier talar om vikten av relationer 
för ett framgångsrikt KPO-samarbete, oavsett hur man väljer sin leverantör. Just problem i 
definitionen av relation är också vart de flesta riskerna uppkommer då känslig information 
delas, så det bör absolut vara av högsta prioritet att kontrollera avtal och 
samarbetskonstruktioner när dessa strategiskt känsliga beslut tas. 
 
Vi har lagt fram generella råd att ta i beaktande vid ett beslut om att använda KPO vilket var 
vårt andra syfte med uppsatsen. Tydligt bör vara att det genomgående kraftigt understryks 
vikten av planering; att inse de effekter som ett beslut om KPO-implementering oundvikligen 
kommer att innebära för företag och anställda. Man skulle till och med kunna formulera det 
såsom att inför ett beslut om KPO, så bör man noga använda flera av de funktioner som man 
förmodligen överväger att outsourca. 
 
Avslutningsvis så anser vi oss ha besvarat våra frågeställningar och uppfyllt syftet med denna 
uppsats genom  grundligt framlagda relevanta resultat, bevis och teorier om KPO:s påverkan 
på produktiviteten samt genomgående diskussion av flera olika synsätt på tillämpningen av 
KPO. 
 
Våra exempel på vidare forskning skulle även kunna behandla:  
 
 Om innovation verkligen ökar produktiviteten?  
 Om företag verkligen väljer att lägga vinsterna från KPO på R & D för att öka 

produktiviteten eller om de prioriterar annat som tillbakabetalning av lån, utdelning 
till aktieägare eller investerar dem? 

 Hur företag skyddar specifika kompetenser i avtal, informationsdelningsnivåer. 
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