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Sammanfattning 

Här beskrivs studien kortfattat. Detta för att ge en bild av arbetets innehåll. 
 

 
Denna  studie  behandlar  de  två  koncepten  outsourcing  och  business  process 
outsourcing samt möjligheter och risker med nämnda koncept. Genom studier av 
ämnena  business  process  outsourcing  samt  traditionell  outsourcing  har 
författarna påträffat sådan information som indikerar och tydliggör sådant som i 
litteraturen uppfattas som centralt då det kommer till möjligheter och risker då 
med de båda koncepten. 

Syftet med  studien  är  att  beskriva  dessa  koncept  och  jämföra  dess  risker  och 
möjligheter. Någon  förförståelse av det studerade området har  inte  författarna. 
Med anledning av att leverantörerna av ovanstående tjänster inte haft möjlighet 
att  delge  författarna  vilka  deras  kunder  är  har  studien  begränsats  till  skriven 
litteratur samt leverantörernas uppfattning om risker och möjligheter med dessa 
tjänster.  Studien  är  utformad  dels  med  en  deduktiv  metod  vilket  inneburit 
litteraturstudier, samt med en kvalitativ metod som inneburit tre djupintervjuer. 

Genom att studera outsourcing‐ och BPO‐branschen har författarna kommit fram 
till tre respondenter vilka anses representativa och väl anpassade för studien, då 
dessa  levererar  båda  ovan  nämnda  former  av  tjänster.  Arbetets  teoridel  är 
strukturerad på ett tydligt sätt som belyser risker och möjligheter med de båda 
koncepten,  samt  en  kortare  förklaring  av  faktorer  som  påverkar  valet  om  att 
köpa  in  dessa  tjänster  eller  ej.  I  empirin  ställs  frågor  baserade  på  vad  teorin 
menar är risker och möjligheter med de båda koncepten. Här redovisas också de 
svar författarna erhållit från respondenterna. 

Då det gäller att jämföra de båda koncepten är slutsatsen att det kan göras på två 
olika sätt. Delvis genom att  jämföra riskerna och möjligheterna och dels genom 
att  jämföra  strukturen  på  de  olika  koncepten.  Studiens  slutsats  är  att  riskerna 
och möjligheterna med  de  båda  koncepten  liknar  varandra  och  flertalet  av  de 
identifierade är helt identiska. 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Ordlista       
Här presenteras kortfattade beskrivningar av begrepp som används i studien. 

 
 
 
Outsourcing:  Enligt  Power,  M.,  Desouza,  K.,  och  Bonifazi,  C.  (2006) 

handlar  outsourcing  om  att  överföra  arbete  till  en  extern 
part. 

BPO:  Enligt Halvey och Melby (2007) är BPO ett tillvägagångssätt 
att  lägga  ut  en  av,  eller  flera  särskilda  ”affärsprocesser, 
metoder eller funktioner till en tredje part, tillsammans med 
IT som stödjer det”. 

 
Exempel: Då ett  företag köper hanteringen av en del av en 
process av ett annat  företag,  till exempel  lönehantering, så 
har  det  företaget  outsourcat  en  funktion  (outsourcing). 
Skulle företaget välja att köpa in en hel process, exempelvis 
allt  som  involverar  löner,  säkerhetskopior,  skicka  fakturor 
och  så  vidare,  innebär  det  att  företaget  har  använt 
konceptet BPO. 

 

Offshoring:  Offshoring  innebär  att  en  produktionsdel  inom  ett  företag 
flyttas  till  ett  annat  land,  med  avsikten  att  minska 
kostnaderna (Wikipedia.se, 2008). 

Skalfördelar:  Kallas även stordriftsfördelar och beskrivs av ne.se som 
”fördelar med att produktion i stor skala ofta är tekniskt och 
ekonomiskt sett mer lönsam än produktion i mindre skala 
p.g.a. bättre arbetsfördelning, inlärning samt mekanisering 
och automatisering” (ne.se, 2009). 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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden för denna studie, samt problemdiskussion, 
problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Duening och Click (2005) är business process outsourcing (BPO) en av de 
dominerande ekonomifrågorna  i  vår  tid. Det  är mycket  tack vare  all  ny  teknik, 
framförallt alla kommunikationsnätverk, som möjliggjort att BPO har fått ett så 
pass stort genomslag  i affärsvärlden. BPO har utvecklats  till något mer än bara 
kostnadsbesparing  för de  företag som använder sig av konceptet. Det har även 
utvecklats  till  att vara en konkurrensfördel  för de  företag som använder sig av 
detta koncept. Då företagen skaffar en ny leverantör som har sin kärnkompetens 
inom det område som företagen köper  in, kan det  tillkomma extra service som 
företagen kan använda för att förstärka sin konkurrenskraft (Duening och Click 
2005). 

Den traditionella formen av outsourcing handlar oftast om att fokusera enbart på 
den del i ett företag som ägnar sig åt it‐support, medan BPO handlar om att köpa 
in  en  hel  affärsprocess,  metod  eller  funktion  tillsammans  med  it‐delen  som 
supportverktyg. BPO är en slags helhetslösning som fokuserar på hela processen 
och som optimalt ser till så att en process, metod eller funktion är så effektiv som 
möjligt  (Halvey  och  Melby  2007).  Axelsson  definierar  outsourcing  som  ”den 
process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 
internt  inom  företaget  i  och med  denna  förändring  i  stället  köps  från  en  extern 
leverantör” (Axelsson, 1998, sid. 188). Enligt Stauss (2008) är BPO en flytt av en 
hel affärsprocess till en extern tjänsteleverantör. Traditionell outsourcing menar 
han  har  fokuserat  på  att  skapa  mervärde  genom  att  skära  ned  på  kostnader, 
medan BPO förväntas skapa värde genom förändring av ett företag. Detta genom 
att förflytta sina processer till en tjänsteleverantör.  

Traditionell  outsourcing  ses  dock  inte  enbart  som  något  som  sänker 
kostnaderna. Enligt Power, Desouza och Bonifazi (2006) handlar outsourcing om 
att  överföra  arbete  till  en  extern  part,  något  som  skapar  ett mervärde  genom 
ökad  flexibilitet.  Carlzon  och  Plyhr  på  accenture.com  (2009)  pekar  på 
möjligheten  att  fokusera  på  kärnverksamheten,  tillgång  till  specialistkunskap 
och  möjligheten  att  själv  bestämma  utefter  behov  vilken  mängd  arbetskraft 
företaget vill ha. 

Duening och Click (2005) menar att den teleteknik som finns idag gör det möjligt 
att låta leverantörer i andra länder sköta olika processer (offshoring), vilket kan 
generera  stora  besparingar  för  företagen.  Men  det  krävs  hårt  arbete  och 
noggranna  förberedelser  för  att  allt  ska  kunna  fungera  enligt  de  planer  ett 
företag har. Ytterligare menar de att det finns belägg för att BPO kommer vara en 
grundsten för utvecklingen av en tätt enhetlig affärsvärld som i sin tur kommer 
att leda till en mer samordnad kultur och världsekonomi. Under de senaste fem 
åren har leverantörer av diverse BPO– tjänster marknadsfört denna nya lösning 
genom  att  uppmana  företag  att  söka  reda  på  vad  företagens  ifråga 
kärnverksamhet är. Detta för att kunna sälja  in denna nya form av tjänst till de 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företag  med  avdelningar  där  företagen  upplever  ineffektivitet,  för  höga 
kostnader  och  svårhanterliga  uppgifter,  alltså  utanför  företagens  kärnområde. 
Något av det  leverantörerna erbjuder är ökade och  förbättrade arbetsmetoder, 
kunskap  och  erfarenhet  leverantören  har  från  tidigare  liknande  uppdrag, 
minskade  satsningar  och  investeringar  i  nya  metoder  och  ny  teknik,  ökad 
produktivitet,  uppföljning  av  hur  kundtillfredsställelsen  ser  ut  och  ökat 
aktieägarvärde.  Det  finns  även  risker  med  BPO.  Några  av  dessa  är  risken  att 
förlora  kontroll  över  den  process  som  köps  in,  risk  för  problem  med 
ansvarsfördelning och risk för minskad flexibilitet (Halvey och Melby 2007). Då 
det  kommer  till  traditionell  outsourcing  finns  även  där  risker.  Bland  annat  av 
ekonomisk och samarbetsmässig karaktär. 

Riskerna  med  outsourcing  är  liksom  möjligheterna  många  och  många  gånger 
komplicerade.  Risker  och  fällor  som  är  lätta  att  gå  i  är  högst  aktuellt  och  väl 
omdiskuterat  runtom  i  media.  Att  förstå  vilka  risker  som  finns  och  som  bör 
försöka  undvikas  anser  Mattias  Croneborg  (2006)  sällan  vara  uppenbart  för 
företagen  som  önskar  köpa  in  en  viss  tjänst.  Han  beskriver  hur  resultatet  av 
outsourcing ofta blir mycket sämre än vad företaget ifråga väntat sig och att det 
bland  annat  är  så  mycket  som  60  %  av  alla  utkontrakteringar  av  it‐ 
verksamheter som bedöms vara misslyckade.   

1.2 Problemdiskussion 
Då det kommer till fördelar och nackdelar med outsourcing i traditionell mening 
tycks dessa vara  flera. Olika  författare och  forskare  inom outsourcing och BPO 
tycks  fokusera på vad de anser vara det  centrala  inom ämnet och beroende av 
inställning  väljer de  för  eller motsida, med kortare  tillägg  av  vad  som kan  tala 
emot  dem.  Det  talas  bland  annat  om  tillgång  till  ny  kunskap  och  risken  för 
ekonomiska konsekvenser. Då det kommer till BPO tycks det även där finnas de 
som anser  att detta koncept  är bra  respektive dåligt,  vilket de visar  genom att 
belysa  just  dessa  påståenden.  Fördelar  som  omnämns  är  allt  från  tillgång  till 
extern  expertis  till  ekonomiska  fördelar,  detta  samtidigt  som  andra  väljer  att 
fokusera på de risker ett företag som väljer denna metod utsätter sig för. Dessa 
risker  tycks  likna  de  risker  och  möjligheter  som  återkommer  vid  traditionell 
outsourcing.  

Det  talas  även  om  ökad  flexibilitet  och  möjligheten  att  komma  undan  dyra 
investeringar. Alltså att köpare av en BPO‐ eller outsourcing‐  tjänst exempelvis 
kan få ökad flexibilitet genom att själva bestämma hur mycket resurser som ska 
investeras i en viss process, beroende av behov. Genom att köpa in en tjänst eller 
en  process  kan  företag  slippa  att  investera  i  sådant  de  skulle  vara  tvungna  att 
investera i om de själva skulle producera tjänsten. 

Forskarna  inom  outsourcing  och  BPO  diskuterar  hur  företag  många  gånger 
missar  de  risker  ett  projekt  av  ovanstående  karaktär  kan  komma  att medföra. 
Trots tillgång till mycket information om outsourcing och BPO tycks företag allt 
för ofta  förbise dessa  risker och möjligheter  som  finns  så nära  att  tillgå. Bland 
andra menar Anders  Ingerstedt (2009) att det som i ett  inledande skede av ett 
samarbete  tycks vara ett outsourcing‐ alternativ som kan komma att  skära ner 
på  kostnader  sedan  kan  visa  sig  bli mycket  dyrare  än  vad  som  var  tänkt  från 
början.  



4 
 

Mycket  tyder  på  att  det  kan  vara  relationen mellan  kund  och  leverantör  som 
ställer till problem, och att detta är något centralt och mycket viktigt att fokusera 
på  vid  beslutet  om  huruvida  ett  samarbete  ska  inledas  eller  ej.  Olika  för‐  och 
nackdelar  genom  olika  handlingsmönster  och  strategier  diskuteras  således 
runtom i litteratur, artiklar och diverse studier. 

Ovanstående indikationer är enligt författarna något som tydliggör omfånget av 
de risker och möjligheter företag har och som till synes är vanligt förekommande 
vid traditionell outsourcing samt vid business process outsourcing. 

1.3 Problemformulering 
Vilka  är  möjligheterna  och  riskerna  med  BPO  samt  outsourcing?  Går  de  att 
jämföra eller är business process outsourcing ett nytt fenomen? 

1.4 Syfte 
Syftet  är  att  beskriva  konceptet  business  process  outsourcing,  traditionell 
outsourcing,  skapa  förståelse  för  områdena  samt  undersöka  möjligheter  och 
risker med dessa koncept samt jämföra dessa med varandra. 

1.5 Avgränsning 
Författarna har valt att undersöka BPO i förhållande till traditionell outsourcing. 
Andra förgreningar inom området outsourcing avser inte analyseras. Författarna 
har även valt att utföra  intervjuer med tre  företag. Beroende på att kontaktade 
leverantörer av sekretesskäl inte delger utomstående vilka deras kunder är, blir 
det  därmed  inte möjligt  att  intervjua  kunderna  i  denna  studie.  Detta  är  varför 
endast leverantörer av outsourcing‐ och BPO‐ lösningar intervjuas. Vidare avses 
fokusering på de risker och möjligheter som författarna utifrån teorin anser vara 
de mest centrala i dagsläget. Någon förförståelse av det studerade området finns 
ej  i  denna  studie.  Med  detta  menar  författarna  att  inget  medvetet  urval  av 
information förekommer för att vinkla studiens resultat. 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2 Metod 
Här beskrivs det tillvägagångssätt författarna använt för att utforma studien. 

 
 

2.1 Kvalitativ/deduktiv metod 
Författarna  har  valt  att  använda  en  kvalitativ  metod med  en  deduktiv  ansats. 
Enligt Holme och Solvang innebär en kvalitativ metod att forskaren ”genom olika 
sätt  att  samla  in  information  dels  kan  få  en  djupare  förståelse  av  det 
problemkomplex  författarna  studerar,  dels  kan  beskriva  helheten  av  det 
sammanhang  detta  ryms  i”  (Holme  och  Solvang,  1997,  sid.  14).  Den  deduktiva 
metoden beskriver Artsberg  som att  ”man  tar  sin utgångspunkt  i  befintlig  teori 
och  syftet  är  att  testa  (för  att  förstärka,  omkullkasta,  tillämpa  eller 
utveckla/förfina)  denna”  (Artsberg,  2005,  sid.  31).  Vidare  skriver  Artsberg  att 
denna metod  används  för  att  klargöra  verkligheten  och/eller  att  förutspå  den. 
Med dessa metoder har författarna granskat litteratur såsom böcker, tidskrifter 
och artiklar. Det vill säga skrivet material inom outsourcing och BPO samt utfört 
kvalitativa  intervjuer,  där  författarna  tillfrågat  få  personer  men  ingående. 
Författarna  har  utgått  från  befintlig  teori  och  jämfört  den  med  empiriskt 
insamlat  material.  De  nyckelord  författarna  har  använt  sig  av  är  outsourcing, 
business process outsourcing, risker och möjligheter. 

2.2 Metodologisk triangulering 
Detta  innebär att  forskarna  samlar  in  information med  flera olika metoder,  för 
att  finna  så  aktuell  information  som  möjligt  (M  le  Duc,  2007).  De  metoder 
författarna använt är som ovan beskrivet litteraturstudier samt intervjuer. Dessa 
intervjuer  innefattar  företagen Aditro,  Fujitsu och Accenture. Detta  ger  arbetet 
två  infallsvinklar,  alltså  två  perspektiv,  så  kallat  metodologisk  triangulering. 
Denna  information  har  gett  författarna  en  djupare  förståelse  av  hur  företag 
arbetar med BPO och outsourcing samt vad de anser om koncepten.  

2.3 Primärdata och sekundärdata 
Enligt  Ejvegård  kan  primärdata  vara  ”originalhandlingar  som protokoll,  officiell 
statistik  och  riksdagstryck”  (Ejvegård,  2003,  sid.  18).  Med  primärdata  menar 
Björklund och Paulsson ”de data som samlats in i syfte att användas i den aktuella 
studien”  (Björklund  och  Paulsson,  2007,  sid.  68).  Den  information  som 
författarna  samlar  in  via  intervjuer  är  den  primärdata  som  använts  i  denna 
studie. 

Enligt Ejvegård  (2003) är  sekundärdata vetenskapliga verk och  tidskrifter. Här 
förutsätts  att  forskaren  varit  noggrann  med  kontroll  och  granskning  av  all 
information.  Bryman  och  Bell  (2005)  anser  att  sekundär  data  ökar  arbetets 
kvalitet,  detta  genom att  forskaren noggrant  valt ut  litteraturen vilket  i  sin  tur 
ger  ett  så  representativt  resultat  som  är  möjligt.  Dessa  sekundärdata  har 
författarna  sökt  efter  i  Mälardalens  Högskolas  bibliotek,  Eskilstuna  stads–
bibliotek,  samt  via  internet  och Mälardalens Högskolans  tillgängliga  databaser. 
De databaser  författarna använt  i denna studie är Abi/inform, Artikelsök,  samt 
bibliotek.se.  I  dessa  databaser  finns  tillgång  dels  till  artiklar  som  behandlar 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företags‐  och  nationalekonomi,  tidskrifter,  dagstidningar,  samt  samlingar  från 
offentliga bibliotek. De sökord författarna har använt sig av är business process 
outsourcing, outsourcing, risker samt möjligheter. 

2.4 Validitet, Reliabilitet och objektivitet 
Enligt  Trost  (2007)  handlar  reliabilitet  om  hur  pass  tillförlitlig  en mätning  är. 
Han anser att reliabilitet kan uppnås om en mätning är utförd på samma sätt och 
med  samma  förutsättningar.  Exempelvis  då  de  personer  som  genomför  flera 
intervjuer  utför  dem  alla  på  ett  likadant  sätt,  vilket  är  det  vis  intervjuerna  i 
denna studie utförts på. Holme och Solvang (1997) anser att det bör ske ständiga 
omarbetningar av materialet med noga analyserande och precision, för att uppnå 
en  pålitlig  reliabilitet  och  validitet,  vilket  även  det  är  ett  arbetssätt  som 
tillämpats  i denna studie. De menar vidare att den forskare som är ute efter en 
hög  trovärdighet  i  arbetet  bör  vara  väldigt  noga  med  att  inte  göra  några 
märkbara fel. Reliabiliteten bör vara tillräckligt hög för att frågeställningen skall 
kunna besvaras och informationen är valid om det forskaren mäter är det ”vi vill 
eller tror oss mäta” (Holme och Solvang, 1997, sid. 167). Validitet beskrivs även 
som ”i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser mäta” (Björklund 
och  Paulsson,  2007,  sid.  59)  och  reliabilitet  som  ”graden  av  tillförlitlighet  i 
mätinstrumentet, det vill säga, i vilken utsträckning man får samma värde om man 
upprepar undersökningen” (Björklund och Paulsson, 2007, sid. 59). 
 
För  att  uppnå  hög  validitet  har  författarna  försökt  att  använda  så  tydliga  och 
ovinklade frågor som möjligt vid utförda intervjuer. För att undersökningen ska 
få  en  hög  reliabilitet  har  respondenterna  fått  besvara  samma  frågor.  Enligt 
Ejvegård (2003) bör endast de relevanta frågorna ställas för att resultatet ska bli 
så  bra  som  möjligt.  För  att  öka  reliabiliteten  har  författarna  även  använt  en 
datatriangulering.  Detta  innebär  att  använda  flera  olika  datakällor,  däribland 
olika böcker, artiklar och respondenter vid intervjuerna. Objektivitet i en studie 
är  något  som  visar  hur mycket  egna  värderingar  påverkar  studien  (Björklund 
och Paulsson, 2007). Författarnas avsikt är att förhålla sig objektivt till studerat 
material. Med det menas att författarna i största möjliga mån försökt avhålla sig 
från egna värderingar.  

2.5 Val av respondenter samt struktur på intervjuerna 
Genom  att  studera  marknaden  för  outsourcing  samt  Business  Process 
outsourcing har författarna kommit fram till att det till synes är få företag som än 
så  länge arbetar med BPO  i Sverige. För att på bästa möjliga sätt  lyckas utröna 
huruvida de  risker och möjligheter  som  förekommer  i  teorin  stämmer överens 
med  verkliga  förhållanden  har  författarna  kontaktat  några  av  de  företag  som 
levererar  dessa  typer  av  tjänster.  Detta  med  ett  kvalitativt  angreppssätt.  De 
företag  författarna  kontaktat  arbetar  både med  BPO  och med  outsourcing  och 
dessa  företag  fann  författarna  genom  en  webbaserad  sökning.  Dessa  företag 
kontaktades via e‐post och telefon.  

En intervju kan utföras på flera olika sätt. Bland annat kan det vara via personlig 
kontakt  mellan  intervjuare  och  respondent,  via  e‐post,  via  sms  eller  telefon 
(Björklund och Paulsson, 2007). 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De  kontakter  som  i  detta  fall  erhölls  ledde  till  två  intervjuer  med  personliga 
direktkontakter samt en telefonintervju. Intervjuerna hade en utgångspunkt i ett 
schematiskt  uppställt  frågedokument  ”med  förhållandevis  specifika  teman” 
(Bryman och Bell,  2005,  sid. 363).  Intervjufrågorna baserades på vad  studerad 
teori  menade  var  risker  och  möjligheter  med  outsourcing  samt  BPO.  Varje 
intervju  spelades  in  med  två  diktafoner  samt  noterades  parallellt  med  dessa 
inspelningar.  Detta  för  att  i  avsnittet  empiri  kunna  återge  vad  som  framkom  i 
intervjuerna och för att minimera risken att förlora information. 

2.6 Metodkritik 
Med  hjälp  av  en  litteraturstudie  kunde  författarna  ta  del  av  tillgänglig 
information. Det Björklund och Paulsson (2007) anser kan vara negativt med en 
sådan  studie  är  att  författarna  inte  vet  hur  dessa  sekundärdata  har  samlats  in 
och  med  vilken  avsikt.  Nackdelen  med  en  deduktiv  metod  är  att  den  inte 
fastställer om de slutsatser som har framkommit i studien är sanna eller inte. En 
intervju är ett bra val på grund av att den gör det möjligt för intervjuaren att få 
en  grundlig  inblick  i  problematiken  genom  att  intervjuaren  har  möjlighet  att 
omformulera sina frågor så att de passar de svar respondenten ger. Dock kan det 
vara mycket  tidskrävande och kostsamt,  bland  annat  genom de  resor  som kan 
komma  att  bli  nödvändiga  (Björklund  och  Paulsson,  2007).  För  att  utföra  två 
intervjuer i denna studie var författarna tvungna att göra två längre resor, vilket 
upptog tid som annars hade kunnat avsättas till att studera outsourcing och BPO. 
Telefonintervjuer ger fördelar genom att de inte kräver lika mycket resurser och 
tid som en intervju där ett möte med direkt kontakt upprättas. Vad som dock kan 
anses  negativt  med  en  telefonintervju  är  att  intervjuare  och  respondent  inte 
möts  (Holme  och  Solvang,  1997).  Det  författarna  ansåg  negativt  med  telefon–
intervjun är det Holme och Solvang ovan nämnt. Den negativa effekten av att inte 
möta  respondenten  ansåg  författarna  blev  kommunikationssvårigheter,  vilket 
ledde till att intervjun tog längre tid än vad som var tänkt, samt att det var svårt 
att upprätthålla en god samtalsstruktur.  

2.7 Källkritik 
Med  anledning  av  att  business  process  outsourcing  är  ett  nytt  koncept,  fann 
författarna  det  svårt  att  hitta  litteratur  inom  området.  Utvalda  medier  och 
litteratur  för  informationssökning  har  olyckligtvis  inte  haft  särskilt mycket  att 
erbjuda  inom valt  område. Detta  ledde  till  att  den del  som behandlar business 
process outsourcing i denna studie inte blivit så omfattande som författarna i ett 
inledande skede önskade. Utvalda medier är de författarna haft tillgång till. 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3 Teori 
I denna del av arbetet redovisas sekundärdata vilken belyser möjligheterna och 
riskerna med traditionell outsourcing och business process outsourcing, samt för 
studien övrig aktuell fakta om koncepten. 

 

3.1 Möjligheter med outsourcing 
Rudh  (2009) menar  att  kunden  i  en  outsourcing‐  affär  kan  koncentrera  sig  på 
företagets  kommande  behov,  utveckling  av  sin  verksamhet  samt  sina  kund‐ 
leverantörs‐  och  samarbetsrelationer.  Detta  är  något  Rudh menar  kan  öka  ett 
företags  konkurrenskraft  och  effektivitet  i  det  interna  arbetet,  vilket  är  något 
som enligt honom ger ökad lönsamhet. Vidare förklarar Rudh hur en leverantör 
kan ses som en källa till kompetens, även utöver den kompetens som krävs för 
leverans  av  beställda  tjänster.  Rudh  menar  att  den  främsta  fördelen  med  att 
använda  sig  av  outsourcing  är  att  företagets  kostnader  optimeras  och  blir 
förutsägbara.  ”Det  här  skapar  en  ökad  handlingsfrihet  samtidigt  som  de 
ekonomiska  riskerna minskar,  de  ekonomiska  incitamenten  är  naturligtvis  extra 
viktiga nu när vi står inför en lågkonjunktur” (Rudh, J. annons från mediaplanet, 
sid. 4). 
 
Möjligheter med  detta  koncept  är  enligt  Bragg  (2006):  tillgång  till  ny  kunskap 
genom  samarbete,  att  mindre  kontroll  behövs  och  att  ledningen  därmed  kan 
satsa mer på strategibildning, och fokusera mer på kärnverksamheten i företaget 
än  tidigare.  Vidare  slipper  företaget  löpande  investera  i  ny  utrustning.  Vid 
överbelastning under en kortare period kan företaget hantera situationen genom 
att köpa in arbetet genom entreprenad, det vill säga outsourca. Ökad flexibilitet 
är  ytterligare  en  fördel  som  går  att  uppnå  genom  att  företaget minskar  på  de 
fasta kostnaderna och  istället  satsar på de  rörliga kostnaderna. Det öppnar  för 
möjligheten  att  fritt  välja  varifrån  och  till  vilket  pris  företaget  köper  sina 
resurser. Power et al. (2006) håller med föregående författare, med tillägget att 
tillgång till resurser och kunskap är det som är viktigt, inte ägarskapet. Alltså att 
det  tidigare  tänket, att ägarskap ger komparativa  fördelar, nu är historia. Detta 
genererar en flexibilitet enligt ovan beskrivet. 12manage.com (2009) omnämner 
på sin webbplats en punktlista med olika möjligheter genom outsourcing. Några 
av dessa är enligt nedanstående citat: 

”Förnyat fokus på kärnverksamheten” 
”Mildrande av risker genom att lita på en expert” 
”Förbättrad kundtillfredsställelse genom förbättrade processer vilket inte är en del 
av företagets kultur eller erfarenhet” 
”Tjänste och serviceförbättringar” 
”Kompetenstillgång” 
”Teknologitillskott” 
”Kostnadsreducering” 
”Tillgångsomvandling” 
”Undvikande av kapitalinvesteringar” 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3.2 Risker med outsourcing 
Vid tecknandet av ett nytt outsourcing‐ avtal mellan en leverantör och en kund 
finns det risk för att kunden inte känner till den faktiska erfarenhet leverantören 
har.  Alltså  att  det  endast  är  de  positiva  effekterna  av  ett  samarbete  som  finns 
omskrivet  i media samt  i den  information som delges kunderna. Risken blir då 
alltså  att  kunden köper  in  en  tjänst  som  sedan  inte  stämmer  överens med det 
kunden  från  början  trott  var  det  han  köpt. En  annan  risk  är  att  leverantörens 
ställning  kan  förändras med  tiden.  Exempelvis  kan  det  röra  sig  om  finansiella 
problem som kan uppstå eller att  leverantören blir uppköpt av ett  företag som 
inte längre önskar köpa in tjänsten, utan hellre vill avbryta rådande samarbete. 
(Bragg, 2006) Citatet ”Gör hemläxan i form av en förstudie som tydligt definierar 
förutsättningar och inte minst ekonomiska, operativa och strategiska konsekvenser 
av  en  outsourcing  process”  (Rudh,  2009,  sid.  4)  är  något  som  belyser  risker  i 
samband med ett beslut (då beslut om outsourcing ska tas) (Rudh, 2009).   
 
Vid  de  tillfällen  då  stora  företag  på  små  orter  outsourcar  stora  delar  av  sin 
verksamhet leder detta ofta till att tidigare anställda blir arbetslösa. Är så fallet 
kan detta leda till flera negativa konsekvenser såsom bojkott och stora strejker. 
Detta kan i sin tur leda till negativ publicitet som allvarligt kan skada ett företag. 
Ytterligare en risk som omnämns i litteraturen är då ett företag hyr in en person 
till  en  ledande  position,  som  är  avgörande  för  sin  egen  och  verksamhetens 
existens.  Misslyckas  ett  sådant  projekt  kan  det  innebära  slutet  för  hela 
organisationen.  Då  företag  hyr  in  personal  finns  ytterligare  risker.  Då  detta  är 
fallet krävs ofta att känslig information översänds från kund till leverantör. Detta 
för att leverantören skall kunna utföra sitt arbete. Vad företaget bör ta med i sin 
beräkning är om det finns lågavlönat folk som arbetar hos leverantören. Om så är 
fallet, löper kunden en viss risk i och med dessa informations‐ transaktioner. De 
lågavlönade  har  nämligen  på  grund  av  just  sin  låga  lön  incitament  att  stjäla 
denna känsliga  information  för  att  sälja  den,  och därmed dryga ut  sin  inkomst 
(Bragg, 2006).   
Risken för kopiering av produkter eller tjänster är även det något som infinner 
sig vid outsourcing. Genom att lägga en del av verksamheten i ett annat företags 
händer kan det leda till att en hel del information om företaget blir synlig, vilket 
kan komma att utnyttjas av obehöriga (Åberg, 2008).    
Den  eller  de  personer  som  startar  och  driver  ett  outsourcing‐  projekt  som 
misslyckas  löper  risk  att  förlora  sitt  eller  sina  jobb.  Ett misslyckat  projekt  kan 
alltså  leda till att kompetenta chefer (som tar  initiativ till outsourcing) på olika 
nivåer blir tvungna att lämna sina arbeten. Detta kan leda till att ett helt företag 
blir lidande (Bragg, 2006). 

Power  et  al.  (2006)  anger  också  vanliga  fällor. Det  kan  vara  att  engagemanget 
från ledningen (hos kunden) brister, och om inte ledningen förstår vilka följder 
av outsourcing som uppstår  i ett  långsiktigt perspektiv  för  företagets generella 
strategi,  kan  det  vara  svårt  att  verkställa  en  taktik  som  når  alla  delar  av 
verksamheten. Detta  kan  resultera  i  att  kontraktskrivningen med  leverantören 
blir  dubbeltydig  och  att  det  i  sin  tur  uppstår  konflikter  mellan  företaget  och 
leverantören.  

Ett  företag  kan  ha  för  liten  kunskap  om  outsourcing‐ metoden. Många  företag 
glömmer bort att outsourcing är en komplex strategi, där resultatet kan bli att de 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slarvar med att  sköta processen ordentligt och hoppas att allt  löser  sig  (Bragg, 
2006). 

Enligt Whitfield (2009) finns det en risk med att välja fel leverantör och att det är 
viktigt  att  först  förstå vad det  är  företaget  söker. Han menar att det  som kund 
gäller att ha koll på vad leverantören har att erbjuda. Han förklarar bland annat:  
 

”Själv har jag aldrig sett ett outsourcing projekt där problemen skulle ha 
berott på samarbetspartnern. Om felet beror på partnern har jag valt fel 
partner, och då är det jag som har begått ett misstag.” (whitfield, 2009, 
citerad av Personec, sid.6). 

 

Enligt  Power  et  al.  (2006)  finns  det  även  risk  för  att  produktiviteten  hos  de 
anställda  i  ett  företag  minskar  innan  företaget  ens  hunnit  börja  med  ett  nytt 
outsourcing‐ projekt. Detta på grund av bristen på kommunikationsplaner  från 
ledningen. Det kan  leda  till  sämre service och  längre  leveranser  till kunder. Ett 
företag kan också misslyckas med att  identifiera  företagsrisker. Outsourcing är 
riskfyllt och kan medföra brist på förtroende när delar av företaget flyttas till ett 
annat.  Risker  kan  (utöver  tidigare  nämnt)  vara  att  förlora  anställda  med  tyst 
kunskap  (anställda  med  lång  erfarenhet  och  som  kan  jobbet  bra), 
företagshemligheter, företagsdata, patent, med mera.  

Precis  som  Power  et  al.  menar  Karin  Myrèn  (2004)  att  det  finns  risk  för 
organisationen att förlora sitt intellektuella kapital till det outsourcade företaget. 
Detta  enligt  Myrèn  på  grund  av  att  leverantörer  allt  för  ofta  lyckas  överta 
personal  från  företaget  som köpt  in  tjänsten. Därmed  förlorar  företaget många 
duktiga  medarbetare,  ofta  nyckelpersoner.  Hon  beskriver  vidare  att  företagen 
förvisso lyckas med att dra ner på kostnaderna, men det till priset att de förlorat 
kompetens.  

Problemet med förlust av kompetens, nyckelpersoner och andra risker är något 
även Elisabeth Åberg  (2008) omnämner. Hon beskriver även  risken att  förlora 
kunder.  Med  detta  menar  hon  att  om  ett  företag  säljer  hanteringen  av  en 
funktion med direkt kundkontakt så kan detta leda till att kunden förlorar vissa 
av  sina  kunder.  Dessutom  kan  kvaliteten  på  tjänsten  tydligt  försämras  under 
övergångsfasen, vilket skapar missnöje hos utsatta kunder.  

Företag  kan  också  misslyckas  med  att  utnyttja  externa  kunskapsresurser.  De 
flesta organisationer förlitar sig på att deras interna resurser ska leda företaget 
genom outsourcing‐ processen, även om de saknar den kunskap som behövs för 
att kunna göra processen lyckosam. Ett annat problem som kan förekomma i ett 
outsourcing‐ projekt är det som kan uppstå då ett företag av någon anledning vill 
påskynda sin outsourcing‐ process. Ledningen kan pressa dess arbetsteam till att 
påskynda  aktuell  process,  så  att  de  kan  utnyttja  de  fördelar  som kommer  från 
outsourcingen. Detta kan vara ett stort misstag från ledningens sida. Istället bör 
processen noga struktureras upp och genomföras med noggranna beräkningar. 
Ytterligare en misskalkylering vid outsourcing är att organisationer bortser från 
den  tid  det  tar  för  försäljaren  att  bli  lönsam.  Vid  ett  samarbete  så  börjar 
leverantören att bygga upp ett system som gör det lätthanterligt att arbeta ihop. 
Det  kan  ta  några  år  innan  kompanjonskapet  går  smidigt  och  leverantören  kan 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det som bör kunnas  för att processen ska  fungera optimalt. Organisationer bör 
förstå hur relationen mellan dem och leverantören ska förvaltas, innan de ingår 
ett samarbete. Det  läggs ner mycket resurser vid outsourcing och med en dålig 
relationshantering kan samarbetet skadas. Bra förberedelser borgar för en sund 
relation (Power et al. 2006). 

Anders  Ingerstedt  (2009)  menar  ekonomiska  konsekvenser  av  ett  samarbete 
med ett outsourcing‐  företag. Han beskriver bland annat att  vad  som  till  synes 
verkar vara ett kostnadseffektivt outsourcing‐ alternativ kan komma att bli flera 
gånger  dyrare  än  vad  som  från  början  var  tänkt.  Detta  anser  han  bero  på  att 
leverantörer  inte alltid  lever upp till den kvalitet eller kompetens som utlovats 
då leverantören sålt in sig hos företaget.  Vidare menar han att samarbeten också 
misslyckas  på  grund  av  att  leverantören  försöker  att  hålla  nere  priset  på 
tjänsten,  istället  för  att  leverera  kvalitativa  tjänster  med  medarbetare  som 
förstår och bryr sig om kundens verksamhet.  

Risken  för  ökade  kostnader  kan  också  tydliggöras  genom  att  se  till  vad  Åberg 
(2008)  anser.  Hon  menar  att  outsourcing  kräver  mer  dokumentation  och 
kommunikation,  samt styrning och ökad kontroll, vilket kräver ökade resurser. 
Att styra och kontrollera blir mer komplicerat, tidskrävande och därmed mindre 
kostnadseffektivt.  

3.3 Övrigt om outsourcing 
Power et al. (2006) ser ljust på framtiden för outsourcing. De menar att det finns 
flera olika skäl  till detta, och de anser att mycket kommer hända  inom en snar 
framtid.  Vidare  menar  de  att  rädslan  för  bakslag  och  för  att  förlora  kunskap 
kommer  att  övervägas  av  att  outsourcing  är  ekonomiskt  försvarbart.  För  det 
andra anser de att nya outsourcing‐ områden som programvaru‐ utveckling och 
forskning  och  utveckling  kommer  att  bli  allt mer  accepterade  och  därmed  öka 
framtidens  försäljning  och  köp  av  tjänster.  För  det  tredje  kommer  potentiella 
köpare  av  outsourcing‐  tjänster  gå  ifrån  att  fokusera  på  kostnader  till  att 
fokusera  på  vem  som  kan  leverera  aktuell  tjänst  med  störst  expertis.  Till  sist 
konstaterar de att outsourcing kommer att se olika ut för olika branscher, och att 
de  som  kommer  ligga  i  framkant  i  utvecklingen  är  de  företag  med 
decentraliserad  styrning och  att  dessa  fokuserar mer på variabla kostnader  än 
på fasta kostnader (Power et al. 2006). 



12 
 

 

”Factors that driving the need to outsource”. (Power et al., 2006, Sid. 7) 

Denna  modell  visar  vilka  faktorer  som  påverkar  spridningen  av  outsourcing. 
Dessa  faktorer  omnämns  under  avsnittet  möjligheter  med  outsourcing  i  detta 
arbete, men faktorn ökad utveckling av IT visas enbart  i modellen. Power et al. 
(2006) menar  att  utvecklingen  av  it,  tele  och  datorer  har  skapat möjlighet  att 
snabbt  och  billigt  kommunicera  världen  över,  vilket  kan  påverka  valet  om  ett 
företag väljer outsourcing eller inte.  

3.4 Möjligheter med business process outsourcing 
Möjligheterna med  BPO  är  flera  och  de  är  precis  som  riskerna  inom  området 
omskrivna. Enligt Duening och Click (2005) grundas valet av en BPO‐ lösning på 
att förbättra företagets prestation i den aktuella processen. En BPO‐ lösning kan 
bland  annat  innebära  kostnadsbesparingar,  tillgång  till  extern  expertis,  ökad 
marknadsflexibilitet, ökade skalfördelar och reducerade ledtider. 

Aditro.se (2007) förklarar hur flexibilitet kan uppstå, och menar att tack vare att 
företag  kan  köpa  in  hela  affärsfunktioner  så  har  de  möjlighet  att  snabbare 
revidera  verksamheten  vid  låg‐  respektive  högkonjunktur,  än  om  de  skulle 
bedriva processen själva.  
 
Enligt  det  Indiska  företaget  go4bpo  (2007)  är  en  viktig  del  av  BPO  att  frigöra 
resurser för chefers dagliga ansvar. Det gör att de får mer tid till att  jobba med 
andra projekt och kan därmed istället fokusera på dess kunder. Chefer kan också 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reducering 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arbeta med att omkonstruera de processer de köper in för att spara på kostnader 
och  lägga  resurser  på  andra  projekt  eller  att  investera  i  ny  teknologi.  När  ett 
företag  blir mer  effektivt  tack  vare  att  de  köper  BPO‐  tjänster  kan  de  öka  sin 
förmåga att leverera nya tjänster och produkter till kunder i större omfattning. 
Vidare möjligheter som go4bpo (2007) anger på sin webbplats är att företag kan 
fokusera  på  sin  kärnverksamhet,  reducera  kostnader  och  därmed  skapa 
effektivitetsvinster.  Webbplatsen  12manage.com  (2009)  anger  även  de 
ovanstående  faktorer  som de  viktigaste  grunderna  gällande BPO. Utöver dessa 
faktorer anger de också att företag även kan få tillgång till speciella kapaciteter 
eller  resurser,  att  mindre  företag  stimuleras  till  entreprenörskap,  förbättrade 
processer vilket i sin tur gör kunderna mer nöjda, tillgång till annan kompetens 
samt att företag inte behöver investera i exempelvis nya inventarier då företaget 
som säljer tjänsten tillhandahåller dessa. 
 
Corbett  (2004)  diskuterar  också  kostnadsbesparingar  och  tillgång  till  nya 
resurser,  men  lyfter  även  fram  andra  möjligheter.  Dessa  är  att  företagen  blir 
snabbare på att reagera och ökar mottagligheten vid nya händelser samt att en 
högre nivå av  innovation uppnås. Vidare menar han att BPO  tillhandahåller  en 
organisation  omformning,  teknologi  och  konsolidering  av  distributionskedjor, 
vilket  gör  att  företagen  kan  leverera mer  effektivt  och mer  värdeskapande  för 
kunderna.   Men  framförallt  anser Corbett  (2004) att BPO skapar nya källor  till 
inkomster och företagstillväxt för organisationer. 
 
Ferguson  (2003)  omnämner  bland  annat  att  om  ett  företag  låter  de  som  är 
experter  arbeta  inom  ett  område  där  företaget  ifråga  inte  är  experter  så  kan 
företaget spara både energi och resurser. Då krävs mindre personal och mindre 
investeringar,  vilket  enligt  honom  är  en  möjlighet  genom  Business  process 
outsourcing. Han menar alltså att företag på detta sätt kan fokusera på den del av 
verksamheten som  företaget är duktigast  inom. Ferguson (2003) menar vidare 
att  BPO  leder  till  högre  kvalitet  inom  diverse  områden  samt  möjlighet  till 
kostnadsreducering.  Med  anledning  av  ansvarsskyldighet  behåller  dessutom 
kunden makten medan leverantören tar över de dagliga detaljerna. 

3.5 Risker med business process outsourcing 
Enligt Halvey och Melby (2007)  kan problem uppstå genom att det datasystem 
som leverantören använder sig av påverkar datasystemet i företaget som köper 
in  tjänsten.  Något  som  här  måste  beaktas  är  den  standardisering  av  hela 
datasystemet  i  företaget  som kan komma att  bli  nödvändig.  Problem kan  även 
uppstå  om  företaget  sedan  tidigare  har  upprättat  kontrakt  med  andra 
leverantörer  av  it  ‐tjänster.  Alltså  andra  inköpta  tjänster.  Ansvarsproblem  kan 
även det uppstå vid flera olika samarbeten parallellt. 

Halvey och Melby (2007) anger ytterligare risker med BPO. Några av dessa är att 
förlora kontroll i aktuella processer, risk för problem med ansvarsfördelning och 
risk  för  minskad  flexibilitet.  Alexandra  Heymowska,  vid  CIO  Sweden  (2008) 
syftar på att företag inte förstår vidden av de problem som kan uppstå vid BPO. 
Hon menar bland annat att det är vanligt att företag missar att ta med kostnader 
för relationshantering och kostnader hänförliga till sådana problem som inte kan 
lösas på plats. Vidare menar hon att det också finns en risk att  förlora kunskap 
som före samarbetet  funnits  inarbetad  i  företaget (tyst kunskap). Tyst kunskap 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är ett begrepp som används ”för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala 
regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande”. (ne.se, 2009)  

Duening och Click (2005) nämner ytterligare risker och risker enligt ovan nämnt 
som kan  uppstå  vid BPO. De menar  bland  annat  att  det  finns  risk  att  problem 
uppstår då de mjukvaru‐ system köpare och  leverantör använder sig av  inte är 
kompatibla,  vilket  är  något  som kan  leda  till  förseningar  och  förlorade  affärer. 
Att  obehöriga  får  tillgång  till  känslig  information  är  något  som  även  det  kan 
skada  ett  företag.  Dessa  obehöriga  kan  vara  datahackare,  anställda  som  säljer 
information,  och  tidigare  anställda  hos  leverantören,  som  sprider  känslig 
information  vidare.  Då  det  kommer  till  förväntningar  kan  även  nämnas  att 
förväntad  och  faktiskt  värdeskapande  genom  projektet  ofta  tycks  skilja  sig  åt. 
Alltså  att  värdeskapande  av  leverantören  inte  motsvarar  det  förväntade 
värdeskapande av köparen.    

En  av  de  viktigaste  frågorna  Duening  och  Click  (2005)  tar  upp  och  som 
organisationer  bör  ställa  sig  innan  valet  av  tjänsteleverantör  är  precis  som 
Heymowska  (2008)  menar,  de  kostnader  som  kan  uppstå  under  ett  BPO‐ 
samarbete.  Kostnaderna  måste  identifieras  och  bedömas.  Dels  kan  det  vara 
kostnaden  för  egentillverkning  eller  utgiften  för  att  köpa  in  tjänsten  från  en 
leverantör. Kostnaderna delas upp i två områden, finansiella och strategiska. Den 
förstnämnda  handlar  om de  kostnader  som uppkommer  för  att  driva  ett  BPO‐ 
projekt  från  starten  och  till  dess  att  samarbetet  upphör.  Exempel  på  sådana 
kostnader  kan  vara  implementeringen  av  BPO,  utformning  av  kontrakt  samt 
övergång  från  egen  tillverkning  till  att  köpa  in  processer.  Strategisk  kostnad 
innefattar  kostnader  som  är  svåra  att  beskriva  men  som  påverkar 
konkurrensläget,  exempelvis  tyst  kunskap.  Skulle  en  process  försvinna  ur  en 
organisation kan det medföra att viktig kunskap går förlorad till den leverantör 
som  organisationen  inlett  samarbete med.  Om  denna  kunskap  är  betydelsefull 
för köparens kärnkompetens och om samarbetet inte fungerar som det ska, kan 
det  vara  förödande  för  köparen  (Duening  och  Click,  2005).  Kärnkompetens  är 
”det  kollektiva  lärandet  i  organisationen,  särskilt  hur  man  kan  samordna 
mångskiftande  produktionskompetens  och  integrera  flera  strömmar  av  teknik” 
(Prahalad och Hamel, 1990, citerad av wikipedia.se) 

Precis som Halvey och Melby (2007) menar Duening och Click (2005) att risker 
som  kan  uppstå  vid  ett  samarbete  är  att  köparens  och  säljarens  dataprogram 
inte  är  kompatibla med  varandra.  Vidare menar  Duening  och  Click  (2005)  att 
företagskulturen inom båda organisationer är så olika att det kan skapa problem. 
De  risker  som  förekommer  inom  leverantörens  organisation  kan  vara  de 
svåraste att lösa. De kan exempelvis vara certifiering från säljaren, att produkten 
som  säljs  är  äkta,  att  referenserna  stämmer  eller  att  säljaren  använder  de 
arbetsmetoder som de har kommit överrens med köparen om. Det kan även vara 
att leverantören överdrivit sina kompetenser inom området. Vidare förekommer 
det att  företag har  för orealistiska  förväntningar av sina projekt. Det är väldigt 
viktigt  i  ett BPO‐ projekt att hantera dessa  förväntningar. Om kundens  ledning 
har  för  höga  förväntningar  och  inte  känner  till  riskerna med  ett  BPO‐  projekt, 
kan det få negativa konsekvenser för projektet (Duening och Click, 2005). 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Immateriella  risker  är  sådana  som  inte  går  att  ta  på,  exempelvis  känslig 
information, företagsplaner, affärshemligheter samt kunskap inom företaget. De 
anställda  som  har  den  här  sortens  information  och  som måste  flyttas  från  en 
organisation  till  en annan på grund av att deras  funktion blivit outsourcat, bär 
med  sig  denna  information  från  köparen  till  leverantören.  Detta  kan  göra  att 
kunden förlorar kunskap, samt att de riskerar att de anställda kan avslöja viktig 
information  till  säljaren.  Ett  BPO‐  projekt  kan  också  påverka  processer  inom 
organisationen  som  inte  är  inköpta.  Det  kan  vara  förändrad  samordning 
angående  tider,  mindre  eller  större  kvantiteter  eller  ändrad  kvalité  på 
produkterna eller tjänsterna. BPO kan även vara en risk ur en politisk synvinkel. 
Det kan innebära att människor som tidigare varit anställda i den processen som 
köps in, riskerar att bli arbetslösa (Duening och Click 2005). 

3.6 Övrigt om business process outsourcing 
Vanligtvis  handlar  BPO  om  att  köpa  in  en  av  följande  funktioner  i  ett  företag: 
ekonomi och redovisning, Investerings‐ och kapitalförvaltning, personalresurser, 
upphandling,  logistik,  fastighetsförvaltning,  energitjänster,  kundservice  etc. 
Exakt vilken funktion som köps in och under vilken kategori denna klassas, beror 
av hur den interna strukturen i det aktuella företaget ser ut. BPO är en ny och väl 
omdiskuterad  form av outsourcing, och något  som  fått uppmärksamhet  likväl  i 
media som inom outsourcing– branschen (Halvey och Melby, 2007). 

Vid beslut om ett företag bör köpa in eller inte anser Halvey och Melby (2007) att 
företaget  först  genom en analys bör  ta  reda på vilka  risker och möjligheter ett 
samarbete  kan  bringa,  samt  huruvida  möjligheterna  överväger  riskerna.  Vad 
som kan vara bra att ta i beaktning utöver ovanstående är: hur mycket tillgångar 
företaget kan sälja och på så sätt tjäna pengar genom, hur mycket företaget kan 
spara genom nedskärning av internutbildning och vilken grad av ökad flexibilitet 
som  kan  uppnås.  Dessa  faktorer  kan  sedan  jämföras  med  risker  såsom: 
svårigheter med  kontroll  av  kostnader,  ansvarsfördelning  och  problem  genom 
avbrutet samarbete och minskad flexibilitet (Halvey och Melby, 2007). 

Business process outsourcing består av en teknisk del och en social del. Med det 
menar Duening och Click (2005) att nästan varje beslut omfattar människor som 
integrerar med tekniska system. Till exempel när beslut om vilken strategi som 
ska användas i företaget eller på vilket sätt företaget ska förmedla dess tjänster. 
Det  krävs  alltså  skicklig  personal  med  tillgång  till  kunskap  och  anpassad 
teknologi.  Fokus  bör  ligga  både  på  de människor  inom  organisationen  som  är 
med  i projektet  samt de personer hos  leverantören som ska  ingå. Det bör  ingå 
olika projektteam som övertar varandras arbete under processens gång. Teamen 
bör  utbildas  i  det  nya  sättet  att  göra  affärer  på,  hur  de  handskas  med 
personalnedskärningar,  förstå  vilka  kulturella  skillnader  som  kan  finnas,  samt 
att  hålla  moralen  uppe  genom  hela  processen.  Det  kan  vara  saker  som  att 
organisationen  och  leverantören  har  samma  system de  jobbar med,  att  de  har 
likvärdiga datakunskaper samt att det bör finnas säkerhetskopior om systemen 
skulle krascha (Duening och Click, 2005). De har även tagit fram en modell som 
visas  här  nedan,  vilken  visar  de  faktorer  som  gör  det  enklare  att  använda 
konceptet BPO och att arbete kan flyttas till leverantörer med lägst kostnad och 
till bäst kvalitet, oavsett var leverantören befinner sig. 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Modellen ”The BPO Revolution” (Duening och Click 2007, sid, 10). 

Den första faktorn handlar om att tillväxten av bredband ökar för varje år i de 
flesta världsdelar. Detta gör att anställda lättare och snabbare kan dela data med 
varandra. 

En ytterligare fördel är att förvaring av data har blivit nästintill obegränsad och 
billig. Organisationer kan nu spara äldre dokument på ett smart sätt. Skulle ett 
företag gå tillbaka till dess ursprungliga verksamhet, kan dessa dokument lätt tas 
fram igen för att användas. 

De  bearbetningsprogram  som  finns  till  datorer  idag  hjälper  oss  att  lättare 
hantera  olika  jobb.  Det  finns mängder med  program  som  analyserar  uppgifter 
som  tidigare  hanterades  manuellt  av  personal.  Dessa  program  har  gjort  det 
möjligt för företag att använda billigare arbetskraft på andra orter. 

Även säkerhetsprogram  till  internet gör BPO än mer genomförbart. Dessa gör 
det möjligt  för  internetanvändare  att  skicka  information över  internet utan  att 
behöva  oroa  sig  över  att  någon  spionerar  på  det materialet  som  har  skickats. 
Informationen  kan  skyddas  genom  lösenord,  certifikat,  privata  nätverk,  med 
mera.  Med  hjälp  av  dessa  skydd  kan  två  organisationer  på  olika  platser  dela 
information på ett säkert sätt. 

Utöver de  fördelar  Internet och  tillhörande mjukvaruprogram  förser BPO med, 
hjälper  företag  som  specialiserar  sig  inom  ett  visst  område  till  så  att 
organisationer  lättare kan överväga BPO‐  samarbeten. Storleken på utbudet av 
dessa leverantörer påverkar valet av att köpa in en företagsprocess. 

Är utbildningsnivån  på personalen hos  leverantörerna hög och kostnaden  för 
tjänsten  låg,  så  är  det  en bra  affär  för  kunden.  Länder  som  Indien  och Kina  är 
populärt att  flytta vissa  företagsprocesser  till på grund av att  lönerna kan vara 
betydligt lägre än vad det i Europa och USA. 

Faktorer som leder till 
business process 
outsourcing 

Företags‐ 
specialisering  

Utbildningsnivå 

 

Säkerhetsprogram 
till Internet 

 

Analytisk 
bearbetning 
online 

 

Billig 
dataförvaring 

 

Internet via 
bredband 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Corbett (2004) menar att det är viktigt att organisationer  inte underskattar ett 
projekts  komplexitet  eller  det motstånd  som kan  uppstå  vid  förändringar  som 
uppkommer  under  ett  BPO‐  samarbete.  Han  menar  vidare  att  det  krävs  en 
välplanerad process för att övervinna dessa komplikationer. 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4 Empiri  
I  denna  del  av  arbetet  beskrivs  insamlad  primärdata.  Dessa  data  har  samlats  in 
genom en semi strukturerad intervjustudie av de tre  företagen Aditro, Accenture 
och  Fujitsu.  Dessa  företag  arbetar  med  koncepten  outsourcing  samt  Business 
process  outsourcing.  Redovisningen  av  erhållna  svar  sker  parallellt  med  de  på 
förhand  skrivna  frågorna  som  återfinns  i  bilaga  1.  Även  rubrikerna  följer  den 
struktur som återfinns i bilaga 1. 

4.1 Relationer 
Den  första  frågan  behandlar  den  erfarenhet  leverantörerna  har  från  tidigare 
uppdrag.  Frågan  är  huruvida  kunden känner  till  leverantörens  erfarenheter  av 
liknande  projekt  eller  inte.  Mr.  E  (sales  director)  vid  Fujitsu  menar  att 
outsourcing handlar om att bilda relationer och att de använder sig av så kallade 
referenskunder  för  att  ge  sina  potentiella  kunder  en  bild  av  deras  erfarenhet. 
Även Mr. B (marknadsdirektör) vid Aditro menar att de i implementeringsfasen 
använder sig av kundexempel  från föregående uppdrag där de förklarar hur de 
löst  olika  uppgifter  vid  tidigare  samarbeten.  Mr.  S  (Senior  executive)  vid 
Accenture menar  att  ett  samarbete med  en  kund  för  dem  är  en  resa,  som  ett 
förhållande, där tydlighet och ärlighet är centrala begrepp. 

Den andra  frågan behandlar uppföljning av pågående projekt och  frågan är om 
detta är något som görs av leverantörerna. Mr. E menar att de har uppföljning av 
praktiskt  taget  allt  i  deras  samarbeten.  Han  omnämner  också  ett  verktyg  som 
han väljer att kalla ”check‐points”, vilket innebär kontroller som ska säkerställa 
att  allt  fungerar  planenligt.  Mr.  B  förklarar  att  Aditro mäter  leveransvariabler 
kontinuerligt,  detta  för  att  hela  tiden  försöka  förbättra  sina  processer. 
Variansvariabler  kan  exempelvis  vara  den  tid  det  tar  att  leverera  en  vara  från 
punkt a till punkt b. Mr. B menar vidare att mätningar är en avgörande faktor för 
företagets  fortlevnad. Mr.  S menar  att  Accenture  också  följer  upp  sina  projekt. 
Han menar att de precis som Aditro använder sig av mätningar av vad de väljer 
att  kalla  för  nyckeltal.  Dessa  nyckeltal  kan  utöver  ovanstående  exempel  vara 
svarstid eller lösningstid. 
 
Den tredje frågan handlar om hur relationer upprätthålls, både av leverantören 
och  av  kunden.  Mr.  E  förklarar  att  de  kontinuerligt  håller  möten,  både 
operationella  och  med  ledningspersonal  från  beställarorganisationen.  Vidare 
förklarar han hur de två gånger per år anordnar så kallade ”executive discussion 
evenings”.  Detta  är  ickesäljande  möten  där  företagets  kunder  kan  träffa 
leverantören  för  att  diskutera  hur  samarbeten  upplevs  samt  lyssna  på  diverse 
föreläsare. Mr. B nämner  att  de  jobbar  enligt  en  så kallad  styrmodell  där olika 
personer  hos  Aditro  håller  i  möten  med  olika  instanser  hos  kunden,  alltså 
uppföljningsmöten  liknande  ovanstående  styrmodell.  Mr.  S  förklarar  att  de 
arbetar på även de som Fujitsu och Aditro, med möten på olika nivåer. 

4.2 Negativ erfarenhet  
Den  fjärde  frågan  handlar  om  dåliga  erfarenheter.  Frågan  är  om  företagen 
avbrutit  något  samarbete  och  i  sådant  fall  varför  detta  skett.  Mr.  E menar  att 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detta  förekommer  och  att  det  då  kan  bero  på  vad  han  kallar  ”svag 
beställarkompetens”,  alltså  att  kunden  inte  är  helt  införstådd  i  den  aktuella 
processen  eller  att  kunden  önskar  uppnå  orimliga  nivåer,  exempelvis  då  det 
kommer  till  ekonomiska  besparingar.  Aditro  har  enligt Mr.  B  även  de  avbrutit 
samarbeten  med  sina  kunder.  Han  menar  dock  att  detta  enbart  berott  på  att 
kunden själv önskat återta aktuell tjänst eller process. Även Mr. S menar att det 
hänt att de avbrutit tidigare samarbeten. Det kan då ha rört sig om ett avbrott på 
grund av att kunden vill att Accenture ska garantera en leverans av något som är 
mycket svårt att lova, alltså att styrelsen hos kunden ställer orimliga krav, vilka 
Accenture  inte  kan  leva  upp  till.  Vidare  menar  Mr.  S  att  ett  avbrott  eller 
omförhandling  av  tjänsten  kan  bero  på  att  Accentures  underleverantörer  inte 
kunnat leverera enligt överenskommet.  

Fråga  fem  handlar  också  om  konsekvenser,  men  i  detta  fall  är  frågan  om 
leverantörernas  kunder  råkat  ut  för  strejker,  bojkotter  eller  liknande  som  en 
negativ  effekt  av  ett  samarbete  med  dem.  På  denna  fråga  svarade  samtliga 
respondenter att de inte hade någon egen erfarenhet av strejker, bojkotter eller 
liknande reaktioner. Dock hade en av Aditros kunder i Finland råkat ut för strejk 
vid ett tillfälle. Denna strejk berodde på olika fackliga avtal. 

Fråga sex handlar om effekter av misslyckade projekt. Frågan är om det inträffat 
misslyckade  projekt  och  om  det  har  lett  till  att  initiativtagaren  hos  beställar‐
organisationen (kunden) blivit av med sitt  jobb. Enligt Mr. E är detta något han 
erfarit  medan  Mr.  B  inte  har  upplevt  detta.  Inte  heller  Accenture  har  någon 
erfarenhet  av  detta.  Dock  tror  Mr.  S  att  ett  misslyckat  projekt  inte  enkom  är 
avgörande  för  om  initiativtagaren  förlorar  sitt  jobb.  Han  menar  vidare  att 
kommunikationen mellan kundens  ledning och den ansvarige  för projektet bör 
fungera väl. Vidare säger han att ”det gäller att sätta upp förväntan rätt internt”. 

Fråga  sju behandlar misslyckade projekt  och  vad orsaken  till  sådana kan  vara. 
Mr.  E  tror  att  människor  och  processer  är  de  största  problemen  i  projekten. 
Detta  på  grund  av  ”människor  som  tar  sig  vatten  över  huvudet”  samt 
kommunikations‐ och kompetensbrister. Mr. E och Mr. S har båda erfarenhet av 
misslyckade  projekt, medan Mr.  B  vid Aditro  inte  har  någon  sådan  erfarenhet. 
Mr. S menar vidare att misslyckade projekt kan bero på att kunden krävt mer än 
vad  Accenture  åtagit  sig  att  leverera,  det  vill  säga  att  det  funnits  en  ”ensidig 
kravbild”. 

4.3 Avtal 
Den  åttonde  frågan  behandlar  konsekvenser  av  samarbeten  med  dessa 
leverantörer. Frågan rör operativa, ekonomiska och strategiska konsekvenser av 
ett  samarbete,  samt  huruvida  leverantörerna  förklarar  konsekvenserna  i  ett 
inledande skede, eller om det är så att kunderna själva ställer  frågor angående 
dessa. Mr. E menar att det handlar om ”lean production”, alltså effektivisering av 
operativa  processer.  De  ekonomiska  effekterna  menar  han  är  högst  aktuella 
beroende  på  den  lågkonjunktur  vi  befinner  oss  i  samt  att  dessa  och  de 
strategiska konsekvenserna diskuteras och förklaras  för kunden i ett  inledande 
skede. Mr. B menar även han att de informerar sina kunder om dessa former av 
konsekvenser i ett inledande skede. Han kallar det för utbildning av sina kunder 
och  att  detta  beror  på  att  kunderna  sällan  är  tillräckligt  förberedda  på 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kommande  samarbete. Mr.  S menar  att Accenture  försöker  vara  så  öppna  som 
möjligt och förklarar vad ett samarbete med dem innebär, men att det samtidigt 
är viktigt att kunden också är beredd på ett samarbete, alltså att kunden är insatt 
i vad ett samarbete kan komma att innebära. 

Den  nionde  frågan  handlar  om  känslig  företagsinformation  där  frågan  är  hur 
sådan information hanteras, samt om det har hänt att denna typ av information 
hamnat  i  fel  händer.  Enligt  de  tre  respondenterna  har  det  aldrig  hänt  vare  sig 
Fujitsus, Aditros eller Accentures organisation. En anledning till detta menar de 
är att det kontrolleras genom avtal och sekretess. Samtidigt tror de att risken är 
större att känslig  information  lättare sprids  internt än externt. Mr. B menar att 
detta  kan  bero  på  att  avtal  oftast  inte  upprättas  för  personal  inom  en 
organisation. 

Fråga  tio  handlar  om  rekrytering  och  frågan  är  huruvida  intervjuade 
leverantörer  rekryterar  från  deras  kunder  eller  ej.  Mr.  E  förklarar  att  de  haft 
många  affärer  som  lett  till  kundövertaganden.  Han  förklarar  att  det  har  varit 
alltifrån  tre  personer  till  hundra  personer  som övertagits  från  diverse  kunder. 
Mr. B menar att rekrytering förekommer men att detta inte sker genom ett aktivt 
sökande från deras sida. Han förklarar att detta sker sällan och att det dessutom i 
vissa av fallen rört sig om personal hos kunden som själva valt att söka jobb hos 
dem. Mr. S nämner att sådant förekommer, men att det absolut inte får ske på ett 
okontrollerat vis. Detta enligt klausuler skrivna i avtal. 

Fråga elva handlar om hur insatta kunderna är i avtalen. Frågan är om kunderna 
kommer i efterhand och efterfrågar tjänster som inte ingår i avtalet. Mr. E menar 
att kunder relativt ofta efterfrågar tjänster de inte ursprungligen avtalat om, men 
är  så  fallet  försöker  de  lösa  problemet med  hjälp  av  underleverantörer. Mr.  B 
tror att det kan  förekomma, men är  inte  riktigt  säker på om det gör det. Mr.  S 
förklarar  att  detta  förekommer  och  Accenture  tillgodoser  då  kundens  behov 
genom utökade tjänster. Mr. S menar vidare att det inte är en vanlig företeelse.  

Den tolfte frågan handlar om konkurrensfaktorer och frågan är vad som gör dem 
konkurrenskraftiga.  Mr.  E  menar  att  Fujitsu  arbetar  med  ”långsiktighet  och 
realism” som ledord  i sin verksamhet. De har även en stark  lean‐ kultur, vilken 
innebär effektivisering av diverse processer. Även öppenhet och enkelhet är två 
faktorer  som  ökar  företagets  konkurrenskraft.  Mr.  B  menar  att  de  genom 
skalfördelar, hög kvalitet på tjänsterna samt kontinuerliga förbättringar ökar sin 
konkurrenskraft,  samt  att  de  lägger  stor  vikt  vid  kompetens.  Mr.  S  menar  att 
deras  konkurrenskraft  ligger  i  deras  breda  utbud  av  tjänster,  en  stor 
kunskapsbas inom varje område samt standardisering och industrialisering. 

Fråga tretton behandlar  implementeringskostnader utöver priset  för den tjänst 
som  levereras.  Enligt  Mr.  E  arbetar  Fujitsu  på  ett  öppet  och  ärligt  sätt  vid 
implementeringen. Detta för att inga otrevliga överraskningar ska dyka upp efter 
påbörjade samarbeten. Han menar vidare att sådana överraskningar inte borgar 
för en god  relation. Mr. B  förklarar att de vid Aditro gör en analys av kundens 
processer  för  att  bestämma  vilka  kostnader  som  kommer  att  uppstå  utöver 
kostnaderna  för  tjänsten.  Enligt  Mr.  S  förhandlas  övergångskostnader  före 
kontraktskrivning på grund av att kunden vill betala så lite som möjligt för denna 
del i processen. 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Fråga  fjorton  handlar  om  utbildningskrav  och  frågan  är  vilka  garantier 
leverantörerna  kan  lämna  till  kunderna. Mr.  E  anser  att  det  är  av  stor  vikt  att 
kunna redovisa den kompetens som finns i organisationen. Detta delvis på grund 
av  att  det  blivit  allt  vanligare  att  deras  kunder  efterfrågar  cv:n  av  Fujitsus 
personal.  Mr.  B  ser  utbildningar  som  något  viktig  och menar  att  det  oftast  är 
högskoleutbildade personer  som anställs  av Aditro. Det  kan  också  röra  sig  om 
KY‐ utbildade personer. Mr. S förklarar att mentorer på alla nivåer håller i årliga 
möten  med  de  anställda  för  att  komma  fram  till  om  det  behövs 
kompetenshöjande  åtgärder.  Dessutom  står  det  i  avtalen  med  kunderna  att 
Accenture ska ha relevant kompetens för att kunna leverera.  

4.4 Kunden 
Den femtonde frågan handlar om huruvida kunden är införstådd eller ej med vad 
som  står  skrivet  i  upprättat  kontrakt,  samt  hur  stor  eller  liten  kunskapen 
bedöms vara hos kunden. Enligt Mr. E är det ganska vanligt att kunderna inte är 
helt  införstådda  i  det  som  står  skrivet  och  han  menar  att  kunden  och 
leverantören ofta har olika uppfattning om vad avtalen innehåller. Detta är enligt 
honom ett av de största problemen då det gäller köp av tjänster. Mr. B menar att 
det  förekommer  att  kunden  inte  har  någon  bra  beställar‐  eller 
mottagarorganisation och att kunden har för lite kompetens inom området. Mr. S 
menar att det är vanligt  förekommande att kunden  inte är  införstådd med vad 
som står skrivet i avtalen samt inte alltid förstår konsekvenserna av dem.  

Den  sextonde  frågan  handlar  om  kontroll  och  om  kunderna  kontrollerar 
leverantörerna  under  pågående  samarbete.  Mr.  E  menar  att  det  varierar  från 
kund till kund, där vissa är duktiga på att kontrollera hur leverantörerna arbetar, 
medan  andra  är  mindre  bra  eller  intresserade  av  detta.  Mr.  B  menar  att  det 
händer att  kunden kontrollerar hur  tjänsten  levereras, detta  tror han beror på 
att kunderna är rädda att  förlora kontrollen över sina processer. Han anser att 
kunden endast bör kontrollera att  leverans sker,  inte hur den sker. Mr. S anser 
att kunden bör ha  insyn  i processen, detta  för att kunna optimera  resultat och 
kvalitén genom samspelet mellan kund och leverantör. 

Den  sjuttonde  frågan  behandlar  tillvägagångssättet  vid  den  första  kontakten 
beställarorganisation  och  leverantören  emellan.  Frågan  är  om  kunderna 
kontaktar leverantörerna eller om det är vanligare att konsulter först kontaktas, 
vilka sedan kontaktar leverantörerna. Mr. E förklarar att det erfarenhetsmässigt 
”är ganska vanligt med upphandlingskonsulter”, men att båda former av kontakt 
förekommer. Vidare förklarar Mr. E att det går att uttyda mönster av beteenden. 
Han menar  bland  annat  att  köp  av  tjänster  vid  offentliga  upphandlingar  alltid 
sköts direkt av beställarorganisationen. Mr. B menar också att det skiljer sig från 
fall till fall, och även han anser att det går att urskilja olika mönster. Exempel på 
ett sådant mönster kan vara kunder som köper ett helt system och kunder som 
bara  vill  köpa  in  en  viss  tjänst,  i  det  första  fallet  är  det  vanligt  att  kunden 
kontaktar en konsult, medan det är vanligare att kunden kontaktar leverantören 
själv  i det andra  fallet. Mr. S  förklarar att det oftast är de själva som kontaktar 
sina blivande kunder. Men då det förekommer att kunden kontaktar dem är det 
oftast via upphandlingskonsulter. 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Fråga  arton  handlar  om  huruvida  leverantörerna  upplever  att  kunderna  tar 
förhastade beslut för att så snabbt som möjligt komma igång med processen, och 
om  kunderna  tror  att  lönsamheten  genom  det  nya  samarbetet  ska  komma 
tidigare än det faktisk gör. Mr. E menar att övertro förekommer. Han menar att 
kundens beräkningar ibland är fantasiberäkningar som ser jättebra ut. Detta blir 
sällan så bra som de hoppats på. Mr. B upplever inte att det är särskilt vanligt att 
deras  kunder  tar  förhastade  beslut,  utan  snarare  att  kunderna  ofta  har  stor 
förståelse  för  implementeringsfasen.  Vidare  menar  han  dock  att  lönsamheten 
ofta kommer ganska fort, men att det skiljer sig från fall till fall. Mr. S menar att 
implementeringsfasen  i vissa  fall kan vara en utdragen process och att det kan 
skapa viss frustration hos kunden. 

Fråga  nitton  handlar  om  hur  leverantörerna  anpassar  sig  till  kundernas 
datasystem. Mr. E menar att vid stora åtaganden krävs stor kundanpassning, vid 
stora  företag  är  det  uppskattningsvis  70  procent  anpassning  till  deras 
datasystem och 30 procent som är standardiserade datasystem. Mr. B vid Aditro 
menar att de antingen använder sig av kundens datasystem, och att det då inte 
krävs  någon  anpassning,  alternativt  att  de  använder  sig  av  sina  egna 
dataprogram  men  att  de  då  integrerar  dem  med  kundens  datasystem.  Vidare 
förklarar Mr. B att det är vanligt att de börjar i kundens datasystem för att sedan 
successivt gå över till att använda sina egna system. Mr. S förklarar att de har en 
homogen  plattform,  alltså  ett  anpassningsbart  datasystem,  men  att  de  också 
använder kundernas system. 

4.5 Positiva effekter 
Sista  frågan  handlar  om  vilka  positiva  effekter  ett  samarbete  kan  generera  för 
kunden.  Mr.  E  omnämner  effektivisering  av  processer,  flexibla  avtal  och  att 
kunden genom att byta fasta kostnader mot rörliga uppnår ökad flexibilitet. Han 
menar  vidare  att  en  av  de  större  faktorerna  som  bör  ses  över  innan  ett 
samarbete  upprättas  är  hur  kostnadseffektivt  samarbetet  kan  bli.  Utöver 
ovanstående  argument  nämner  Mr.  B  positiva  effekter  som  rörlig 
kompetensbank,  skalfördelar  och  möjlighet  för  företag  att  fokusera  på  sin 
kärnverksamhet. Mr. S anger även de ovanstående effekterna av ett samarbete. 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5 Analys 
Här analyseras studerade delar inom utvalt område. 

 

5.1 Möjligheter med outsourcing och möjligheter med BPO 
Precis  som  med  riskerna  finns  likheter  och  olikheter  då  det  kommer  till 
möjligheter med  de  båda  koncepten.  Inom  outsourcing  diskuterar  både  Bragg 
(2006)  och  Power  et.  al.  (2006)  om  att  företagen  erhåller  en  ökad  flexibilitet 
genom dessa  former  av  samarbeten.  Detta  anges  också  inom business  process 
outsourcing  av  Duening  och  Click  (2005)  och  Aditro.se  (2007).  Go4bpo.com 
(2007) menar att ett  företag blir effektivare genom ett samarbete vilket gör att 
de kan leverera nya produkter och tjänster i större skalor. Corbett (2004) är inne 
på  samma  spår  och  han  menar  att  företagen  kan  reagera  snabbare  på  nya 
händelser samt att de har  lättare att  ta  till  sig  information när dessa händelser 
uppkommer. Enligt de respondenter som har  intervjuats är en positiv effekt av 
outsourcing och BPO att kunden blir mer  flexibel då de  fasta kostnaderna byts 
mot rörliga. Respondenterna anser även att kunden får möjlighet att skriva mer 
flexibla avtal. 

En  annan  möjlighet  inom  outsourcing  som  Bragg  (2006)  och  12manage.com 
(2009)  anger  är  att  ökad  tillgång  till  kunskap  erhålls  genom  att  olika  företag 
samarbetar  med  varandra.  Duening  och  Click  (2005)  menar  att  företag  inom 
BPO‐ samarbeten även de får tillgång till extern expertis. Utöver tillgången till ny 
kunskap kan företag även få  förfogande över speciella resurser och kapaciteter 
vid ett BPO‐ samarbete.  (12manage.com, 2009) Både Mr. B och Mr. S nämner  i 
intervjuerna att kunderna får tillgång till en ny kompetensbank tack vare dessa 
samarbeten. 

Enligt  Rudh  (2009)  kan  outsourcing  ge  förutsättningar  till  att  ett  strategiskt 
partnerskap  utvecklas  till  kundens  övriga  verksamhet  på  olika  sätt.  Det  kan 
enligt  12manage.com  (2009)  vara  förbättringar  inom  företagens  service  och 
deras  tjänster.  Vidare  menar  12manage.com  att  kunden  får  förstärkning  av 
teknologi vilket gör att de själva kan undvika investeringar i diverse teknik och 
inventarier.  De  anser  även  att  kundtillfredsställelsen  förbättras  genom  att 
företagets processer blir bättre. Enligt Rudh (2009) medför detta att företag får 
tillfälle  att  fokusera  på  företagets  utveckling,  framtida  behov,  interaktion med 
kunder samt leverantörer och partners. Även inom konceptet BPO förbättras ett 
företags processer. Detta medför att kunderna blir mer nöjda samt att företagen 
inte  heller  här  behöver  investera  i  nya  inventarier  då  leverantören  står  för 
resurserna. Detta enligt både 12manage.com (2009) samt Ferguson (2003). 

Ferguson menar  vidare  att  kunden  slipper  fokusera  på  alla  dagliga  detaljer  då 
leverantören tar över processen. Det kan medföra att chefer och ledningen hos 
kunden  kan  lägga  resurser  på  annat  arbete.  Go4bpo  (2007).  Bragg  (2006)  och 
12manage.com (2009) anser att ledningen då har mer tid till att fokusera mer på 
kärnverksamheten.  Vidare  anser  12manage.com  (2009)  att  fokus  på 
kärnverksamheten också ökar inom BPO vilket de också får stöd av både go4bpo 
(2007) och Ferguson (2003). Mr. E, Mr. B och Mr. S anser även de att företag får 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bättre möjlighet till att fokusera på kärnverksamheten i stället för att arbeta med 
små, vardagliga detaljer. 

Enligt  Duening  och  Click  (2005)  erhåller  företagen  genom  BPO  ökade  skal–
fördelar  och  reducerade  ledtider.  Aditro.se  (2007)  förklarar  på  sin  webbplats 
möjligheten för företag att på ett snabbt sätt skala ner deras verksamhet vid en 
lågkonjunktur och  lika enkelt och  snabbt  skala upp den  igen när konjunkturen 
börjar ta fart. Inom vanlig Outsourcing anser Bragg (2006) att företagen i högre 
grad kan satsa på strategibildning. Enligt Mr. B erhåller kunden skalfördelar vid 
ett  samarbete  med  Aditro.  Även  Mr.  S  menar  att  deras  kunder  förvärvar 
skalfördelar. 

När det kommer till att spara kostnader är det  i båda koncepten väldigt  tydligt 
vad  som  anses.  Rudh  (2009)  och  12manage.com  (2009)  menar  att  kostnads–
reducering  är  påtagligt  inom  outsourcing.  Rudh  menar  vidare  att  detta  gör 
företag  mer  konkurrenskraftiga  och  att  effektiviteten  ökar,  vilket  gör  att 
lönsamheten förbättras. Enligt Duening och Click (2005) och Ferguson (2003) är 
kostnadsreducering  en  central  fråga  även  inom  BPO.  Kostnadsreducering  är 
även  omdiskuterad  av  respondenterna.  De  menar  att  kostnader  är  en  av  de 
större frågorna som bör beaktas innan ett samarbete upprättas. 
 
I  studien har  även  framkommit  andra möjligheter  inom BPO  som  inte  framgår 
inom  outsourcing.  En  möjlighet  är  enligt  12manage.com  (2009)  att  mindre 
företag  stimuleras  till  entreprenörskap.  Den  andra möjligheten menar  Corbett 
(2004)  vara  att  nivån  av  innovationer  ökar,  att  nya  källor  av  inkomster  och 
företagstillväxt  tillkommer  för  organisationer,  samt  att  det  kan  ske  en 
konsolidering av distributionskedjor. 
 
5.2 Risker med outsourcing och risker med BPO 
Då det kommer till risker med de båda koncepten kan ur teorin uttydas att det 
både  finns  risker  som direkt  omnämns  inom  båda  dessa  områden  samt  risker 
som endast förekommer inom ett av de två områdena.  

Risker  som  förekommer  inom  båda  områden  är  enligt  studien  det  som  Bragg 
(2006)  inom  outsourcing  samt  Duening  och  Click  (2005)  inom  BPO  menar, 
nämligen att det finns risk för känslig information att komma i fel händer vid ett 
samarbete två parter emellan. Bragg (2006) menar bland annat att då lågavlönad 
personal  förekommer  på  arbetsplatsen  löper  företagen  en  allt  större  risk  för 
stöld  av  känslig  information, med  anledning  av  just  det  incitamentet.  Detta  är 
något som varken Mr. E vid Fujitsu, Mr. B vid Aditro eller Mr. S vid Accenture har 
erfarenhet  av. Åberg  (2008) menar vidare att det  inom outsourcing även  finns 
risk för kopiering av produkter och tjänster. 

Vidare nämner inom outsourcing‐ området Power et al. (2006) samt Halvey och 
Melby  (2007)  inom BPO‐  området  risken  för  att  engagemanget  från  ledningen 
hos  kunden  brister,  alltså  att  ansvarsproblem  i  samarbetet  kan  uppstå.  Mr.  S 
förklarar  att  det  kan  vara  riskabelt  att  inte  kommunicera  mellan  kundens 
ledning och den ansvarige. Han menar att ”det gäller att sätta upp förväntan rätt 
internt”. Vidare menar Mr. E att kunderna ofta inte är helt införstådda i vad som 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står  skrivet  i  kontrakten,  vilket  är  något  som visar  på  ett  för  lågt  engagemang 
från ledningens sida. 

Risken  för  ökade  kostnader  är  väl  omdiskuterat  inom  båda  områdena.  Inom 
outsourcing‐  området  menar  bland  annat  Åberg  (2008)  att  denna  risk  bör 
belysas, vilket Ingerstedt (2009) håller med om och säger att ett samarbete som 
till  synes  verkar  vara  ett  kostnadseffektivt  outsourcing‐  alternativ  kan  komma 
att  bli  flera  gånger  dyrare  än  vad  företaget  från  början  tänkt  sig.  Inom  BPO‐ 
området  får  de  medhåll  från  bland  annat  Heymowska  (2008)  som  säger  att 
företag exempelvis missar att ta med kostnader för hantering av relationen i sina 
beräkningar. Enligt Mr. E diskuteras ofta ekonomiska effekter  i ett  tidigt skede, 
mycket  beroende  av  den  lågkonjunktur  vi  i  dagsläget  befinner  oss  i.  Trots  att 
kunderna  tycks  vara  intresserade  och  informationstörstande  är  de  oftast  före 
samarbetet  inte  införstådda  med  de  ekonomiska  konsekvenser  ett  samarbete 
kan komma att medföra. Mr. E, Mr. B och Mr. S förklarar att de informerar sina 
kunder om dessa effekter tidigt, för att kunden inte ska behöva överraskas under 
samarbetets  gång.  Ytterligare  en  risk  som  omnämns  inom  båda  områdena  är 
risken att förlora kompetent personal med tyst kunskap. Detta är något Power et 
al. (2006) och Heymowska (2008) håller med varandra om. Mr. E menar att flera 
affärer med Fujitsus kunder lett till att de övertagit en del av kundens personal, 
vilket  även Mr. B  anser  i  vissa  fall  förekommer hos Aditro. Mr.  S  anser,  utöver 
ovanstående,  att  övertaganden  bör  ske  på  ett  kontrollerat  sätt  som  bör  vara 
skrivet i klausuler i avtalen. Enligt Bragg (2006) förekommer det att kunden inte 
får  vad  den  betalar  för.  Detta  på  grund  av  att  de  inte  får  reda  på  den  faktiska 
erfarenhet leverantören har. Mr. E vid Fujitsu och Mr. B från Aditro förklarar hur 
de använder sig av kundexempel från tidigare uppdrag i det inledande skedet av 
ett samarbete.   Mr. S menar att Accenture använder sig av den erfarenhetsbank 
som finns i bolaget och som är industrialiserad. 

Ytterligare  en  risk  kan  vara  att  en  leverantörs  ställning  förändras  med  tiden, 
vilket kan skapa diverse problem. (Bragg 2006) Mr. S menar att det kan bero på 
att leverantörernas underleverantörer inte har möjlighet att leverera. En annan 
risk som kan förekomma är att ett samarbete kan leda till strejker och bojkotter 
(Bragg 2006). De tre  intervjuade företagen hade dock ingen egen erfarenhet av 
sådana reaktioner. Den enda av respondenterna som hade varit med om något 
liknande var Mr. B. Han hade hört talas om ett sådant fall hos en av deras kunder 
i Finland. Vidare kan ett  företag riskera sin egen existens genom att köpa in en 
tjänst med en person som kan sätta hela företaget på spel (Bragg 2006). Denna 
risk  tydliggörs  av  Mr.  E,  som  säger  att  kunderna  inte  alltid  har  den 
beställarkompetens  som  är  nödvändig.  Alltså  att  det  kan  bli  fel  person  på  fel 
uppdrag om kunderna  inte är  tillräckligt  insatta  i vad de beställer. Misslyckade 
samarbeten  kan  även  enligt  Bragg  (2006)  leda  till  att  ansvariga  för  ett 
outsourcing‐  projekt  kan  förlora  jobbet. Här  får Bragg medhåll  från Mr.  E  som 
har erfarenhet av detta, medan varken Mr. B eller Mr. S har haft någon erfarenhet 
av något sådant.  

Ytterligare  en  risk  enligt  Bragg  (2006)  är  risken  att  förlora  kunder  vid  ett 
samarbete, vilket kan bero på faktorer som exempelvis personalbyte inom utvalt 
område. Både Mr. E och Mr. S menar att det kan bero på att kunden har för liten 
kompetens och eventuellt att denne inte förstår den outsourcing‐ process som de 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bedriver  med  en  leverantör.  Som  ovan  nämnt  finns  många  risker  både  vid 
outsourcing  och  vid  BPO,  vilka  kan  skapa  problem  för  kunden.  Någon  direkt 
koppling  mellan  ovan  beskrivna  risker  med  BPO  och  risken  för  en  kund  att 
förlora sina kunder återfinns dock inte i denna studie. Rudh (2009) menar att det 
finns  risk  för  problem  i  beslutsskedet.  Detta  med  anledning  av  ekonomiska, 
operativa  och  strategiska  konsekvenser,  vilka  kan  uppstå  då  företagen  inte  är 
insatta i en process av detta slag. Både Mr. E, Mr. B och Mr. S menar att de ofta får 
förklara för sina kunder i implementeringsfasen vad som ingår i stundande avtal. 
Mr. B förklarar det som att de utbildar sina kunder i det inledande skedet. Detta 
med anledning av att kunden sällan är helt  införstådda med vad ett  samarbete 
med dem innebär. 

Power  et  al.  (2006)  anger  (utöver  ovanstående)  risken  att  organiserings–
problem  samt  svårigheter  med  att  ta  fram  en  taktik  som  når  alla  delar  av 
verksamheten  kan  uppstå.  Enligt  Mr.  E  kan  det  bero  på  brister  i 
kommunikationen mellan kunden och leverantören, men även att kunden har för 
lite  kompetens  för  konceptet.  Mr.  B  menar  att  det  ibland  krävs  att  kunderna 
måste  utbildas  för  att  de  ska  vara  förberedda  på  det  kommande  samarbetet. 
Samtliga  tre  respondenter  anser  att  det  bör  finnas  kontinuerliga  uppföljningar 
som  säkerställer  att  processen  fungerar  väl.  Power  et  al.  (2006)  anger  att  det 
även  finns  en  risk  för  minskad  produktivitet  vid  outsourcing.  På  frågan  om 
misslyckade projekt och vad orsaken till dem är svarar bland annat Mr. E att han 
tror att det beror på människor och processer. Han  talar om kommunikations‐ 
och kompetensbrister som kan förekomma hos hos kunden. Mr. S har erfarenhet 
av misslyckade projekt, men det har då inte rört sig om produktivitetsminskning, 
utan om att det uppstått orealistiska krav från kunden, vilket lett till att projekt 
tvingats  avslutas.  Mr.  B  vid  Aditro  menar  däremot  att  de  inte  har  någon 
erfarenhet  av  misslyckade  projekt  där  kunderna  drabbats  av  problem. 
Ytterligare en risk som Power et al. (2006) anger är att bristen på god relations–
hantering kan skada ett samarbete. Mr. E, Mr. B och Mr. S förklarar alla tre hur de 
sköter  sin  relationshantering  genom  kontinuerliga möten med  sina  kunder  på 
olika nivåer. Utöver dessa möten förklarar Mr. E hur de vid Fujitsu även håller i 
så kallade icke‐säljande möten med sina kunder cirka två gånger om året. Detta 
för att träffas för diskussion, seminarier, relationshantering och feedback. 

Övriga  risker  som  omnämns  inom  BPO‐  området  är  enligt  Halvey  och  Melby 
(2007) att standardisering av hela system kan komma att bli nödvändigt vid nya 
samarbeten. Mr. E och Mr. B menar att de beroende på uppdrag använder sig av 
olika alternativa lösningar. Mr. E säger bland annat att de vid större uppdrag har 
en  större  anpassning  till  kunden  än  vad  som  kan  komma  att  krävas  vid  ett 
mindre uppdrag. Mr. B talar om att det är vanligt att de börjar arbeta i kundens 
system men att de efter en tid rör sig mer mot sitt egna system. Mr. S menar att 
de  vid  Accenture  arbetar  med  ett  anpassningsbart  datasystem.  Vidare  menar 
Halvey  och  Melby  (2007)  att  ett  kundföretag  kan  förlora  kontroll  och  att  det 
finns risk för minskad flexibilitet vid ett BPO‐ samarbete. Bragg (2006) förklarar 
att  ett  företag  (vid  traditionell  outsourcing)  kan  ha  för  liten  kunskap  om 
outsourcing‐  metoden.  Många  företag  glömmer  bort  att  outsourcing  är  en 
komplex  strategi,  där  resultatet  kan bli  att  de  slarvar med  att  sköta  processen 
ordentligt och hoppas att allt  löser sig. Mr. E, Mr. B och Mr. S menar alla tre att 
kunderna ofta inte vet exakt vad som ingår i skrivna avtal. 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Vidare menar Duening och Click (2005) att förväntat och faktiskt värdeskapande 
av leverantören ibland inte stämmer överens, vilket kan leda till extra kostnader 
och  förlorade  affärer.  Som  ovan  nämnt  menar  Ingerstedt  (2009)  att  ett 
outsourcing‐  alternativ  kan bli  flera  gånger  dyrare  än  vad  kunden hade  väntat 
sig.  Det  kan  bero  på  att  leverantören  inte  uppfyller  de  krav  som  de  utlovade 
innan  samarbetet  startades. Mr.  E  och Mr.  S  förklarar  detta  genom att  kunden 
ibland kan ha för höga krav som varken Fujitsu eller Accenture kan leva upp till. 
Ytterligare en risk som Duening och Click (2005) anger är att företagskulturerna 
hos  köpare  och  säljare  inte  stämmer  överens.  Denna  risk  har  författarna  dock 
enbart  funnit  i  den  litteratur vilken beskriver BPO‐  tjänster. Duening och Click 
(2005)  menar  vidare  att  anställda  vid  företag  som  köper  in  BPO‐  tjänster 
riskerar att  förlora sina  jobb. Detta genom att de som  levererar  tjänster  ibland 
tar över de tidigare fastanställdas tjänster. Bragg (2006) menar att detta även är 
en  risk  vid  outsourcing.  Han  förklarar  att  då  stora  företag  på  små  orter 
outsourcar  stora  delar  av  sin  verksamhet  (som  tidigare  varit  anställda  vid 
företaget) leder detta ofta till att många människor blir arbetslösa.  

5.3 Övrigt om Outsourcing och BPO 
Power et  al.  (2006) menar att köpare av outsourcing‐  tjänster  i  framtiden mer 
kommer  fokusera  på  vilken  leverantör  som  har  mest  kunskap  i  stället  för  att 
fokusera på kostnadsbesparing. De konstaterar även att outsourcing kan komma 
att se olika ut för flera branscher och att företag med en decentraliserad styrning 
och med fokus på variabla kostnader i stället för fasta kostnader, kommer ligga i 
framkant av utvecklingen. Halvey och Melby (2007) menar att BPO ofta handlar 
om  inköp  av  olika  processer,  alltifrån  ekonomi  och  redovisning  till 
fastighetsförvaltning  och  så  vidare.  De menar  också  att  BPO  är  en  ny  form  av 
outsourcing  som  på  senare  tid  fått  mycket  uppmärksamhet  runt  om  i  media. 
Halvey och Melby förklarar vidare att varje företag bör göra en analys om vad ett 
BPO‐ samarbete kan komma att  innebära, alltså vilka risker och möjligheter ett 
sådant samarbete kan komma att ha för betydelse för företaget.  

Duening  och  Click  (2005)  förklarar  hur  ett  möjligt  tillvägagångssätt  i 
implementeringsfasen kan komma att se ut och vad som är viktigt att  fokusera 
på  i  början  av  ett  samarbete.  I  en  modell  (sid.  32)  belyser  de  faktorer  som 
påverkar  valet  om  BPO.  Utöver  ovanstående  argument  nämner  de  också  att 
förvaring  av  data  har  blivit  mycket  billigare,  att  tillväxten  av  bredband  ökar 
möjligheterna för kommunikation, att diverse säkerhetsprogram till internet gör 
internet  till  en  säkrare miljö att  arbeta  i  vilket öppnar  för nya möjligheter. Vid 
större  utbud  av  specialistleverantörer  ökar  möjligheten  till  ett  gott  BPO‐ 
samarbete  och  möjligheten  att  köpa  in  tjänster  billigt  från  låglöneländer  har 
även det ökat BPO‐ branschens storlek. 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6 Slutsatser och egna kommentarer      
Nedan  sammanfattas  studiens  analys  samt  återkopplar  denna  till  studiens 
problemformulering. Detta i kombination med en av författarna utförd diskussion. 

 

6.1 Möjligheter med outsourcing och möjligheter med BPO 
Möjligheterna med outsourcing är många gånger de samma som med BPO. Inom 
båda  koncepten  lyfts  bland  annat  flexibilitet  fram  som  en  effekt  av  dessa 
samarbeten  (Power  et  al.  2005  och  Duening  och  Click  2005).  Detta  har  också 
klargjorts av respondenterna. De menar att flexibilitet för kunden innebär byte 
av  fasta  kostnader  mot  rörliga.  Detta  är  även  något  som  Rudh  (2009)  och 
Ferguson  (2003) håller med om.  I  teorin nämns det  även av Bragg  (2006) och 
12manage.com  (2009)  att  kunden  erhåller  ny  kunskap  genom  både 
outsourcing‐  och  BPO‐  samarbeten.  Två  av  respondenterna,  Mr.  B  och  Mr.  S, 
menar att detta stämmer väl överrens med deras samarbeten. Mr. B kallar det för 
rörlig kompetensbank.  

Go4bpo  (2007)  och  Ferguson  (2003) menar  att  BPO‐  samarbeten  leder  till  att 
kunden  kan  koncentrera  sig  på  företagets  kärnverksamhet.  Respondenterna 
menar  att  i  och  med  att  kunden  fokuserar  på  kärnverksamheten,  kan 
leverantören  ta  hand  om  de  mindre  vardagliga  detaljerna.  Vidare  menar 
respondenterna att genom samarbeten med respektive företag erhåller kunden 
skalfördelar. Detta framkommer både inom outsourcing enligt Bragg (2006) och 
inom  BPO  enligt  Duening  och  Click  (2005).  Skalfördelar  innebär  att  kunden 
exempelvis  lättare  kan  utvidga  sin  verksamhet,  vid  högkonjunktur  och minska 
den när konjunkturen är på nedgång. 

En av de stora möjligheterna för kunden är kostnadsbesparing (Rudh 2009 och 
Ferguson  2003).  Power  et  al.  (2005)  antyder  dock  att  framtidens  outsourcing 
kommer byta fokus från kostnadsbesparing till fokus på leverantörer med mest 
kunskap. Mr. E, Mr. B och Mr. S menar att det bör ske en noggrann beräkning av 
kostnader  innan  ett  samarbete  upprättas.  Det  som  har  framkommit  som 
möjligheter  enbart  inom  konceptet  BPO  är  att  kunden  inspireras  till 
entreprenörskap.  Detta  gör  att  kunden  kan  expandera  företaget  med  nya 
innovationer och nya inkomster som resultat (12manage.com 2009). 

Power et al. (2006) anser att de företagen med störst möjlighet till outsourcing 
är  de  företag  som  har  en  decentraliserad  styrning  och  med  fokus  på  rörliga 
kostnader  istället  för  fasta  kostnader.  Duening  och  Click  (2005)  menar  att 
faktorer som bredband och säkerhets–program till Internet, billig dataförvaring 
samt  företag  som  specialiserar  sig  inom  ett  område,  underlättar  för  BPO‐ 
samarbeten. 

6.2 Risker med outsourcing i förhållande till risker med BPO 
Då det kommer till risker med de båda koncepten kan sägas att det finns risk för 
känslig information att hamna i fel händer vid ett samarbete, oavsett koncept. 
Detta kan förekomma enligt teorin (Duening och Click (2005) och Bragg (2006) 
men  som  inte  har  inträffat  i  praktiken  hos  de  intervjuade  företagen. 
Ansvarsproblematik  förekommer  även  det  inom  båda  områden,  detta  enligt 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Halvey  och Melby  (2007)  inom  business  process  outsourcing  och  Power  et  al. 
(2006)  inom outsourcing.     Detta  är  något  som  styrks  av Mr.  E  som menar  att 
kunderna ofta  inte  är  införstådda  i  avtalen,  vilket  tyder på  att  ingen vill  ta det 
ansvar  som  krävs  för  ett  lyckat  samarbete.  Att  det  finns  en  risk  för  ökade 
kostnader  styrks  även  det  av  författare  inom  både  business  process 
outsourcing‐  och  inom  traditionell  outsourcing.  Inom  outsourcing‐  området 
nämns risken bland annat av Åberg (2008) och  Ingerstedt  (2009). Mr. E, Mr. B 
och Mr.  S menar  att  deras  kunder  ofta  inte  är  insatta  i  vilka  konsekvenser  ett 
samarbete kan komma att  innebära, vilket är något som tyder på att kunderna 
inte är införstådda med de ekonomiska konsekvenserna.  

Risken att förlora personal med tyst kunskap tydliggörs av Power et al. (2006) 
inom outsourcing och Heymowska (2009) inom BPO. Mr. E vid Fujitsu tydliggör 
denna  risk  genom  att  förklara  att  de  ofta  övertar  anställda  från  sina  kunder. 
Genom att  se  till  vad Mr. B  och Mr.  S  säger  om denna  risk  kan uttydas  att  det 
även förekommer vid Aditro och Accenture. Då det kommer till risken att inte få 
vad kunden betalat för talar teorin emot empirin i denna studie. Bragg (2006) 
menar  att  detta  förekommer  samtidigt  som  alla  tre  respondenter  från  utförda 
intervjuer  förklarar hur de är noggranna med att vara öppna och  tydliga  i  sina 
samarbeten,  och  att  de  till  och  med  använder  sig  av  exempel  från  tidigare 
samarbeten. Risken för strejker och bojkotter är även det något som omnämns 
i teorin av Bragg (2006), men med anledning av att två av de tre respondenterna 
från  intervjuerna  själva  aldrig  upplevt  något  liknande,  eller  ens  hört  talats  om 
något sådant i samband med ett outsourcing‐ eller BPO‐ samarbete, samt att den 
tredje respondenten endast hört talats om en sådan händelse gör att det går att 
ifrågasätta  denna  risk.  Den  risk  Bragg  (2006)  menar  finns  då  det  gäller  hur 
företagen  kan  riskera  hela  sin  existens  genom  att  hyra  in  fel  person  på  rätt 
plats  får  belägg  av  Mr.  E.  Mr.  E  förklarar  hur  kunderna  ibland  inte  har  den 
beställarkompetens  som  krävs  för  att  lyckas  beställa  rätt  tjänst  av  rätt 
leverantör.  Med  detta  i  åtanke  kan  slutsatsen  dras  att  risken  existerar.  Bragg 
(2006) menar vidare att ansvariga för ett outsourcing‐ projekt i ett kundföretag 
riskerar att blir av med sitt arbete om projektet misslyckas. Trots att Mr. E har 
erfarenhet  av  detta  så  kvarstår  det  Mr.  S  uttalat  sig  om  under  intervjun  med 
honom. Mr. S tror att det handlar om mer än bara en faktor vid sådana avsked. 
Tillräckliga  belägg  för  att  den  risk  som  Bragg  (2006)  även  omnämner;  att  ett 
kundföretag  kan  förlora  sina  kunder  i  samband  med  ett  samarbete  med  en 
leverantör,  framgår ej  i denna studie. Olika risker  i beslutsskedet beskrivs av 
(Rudh 2009). Mr. E, Mr. B och Mr. S förklarar att de ofta i det inledande skedet av 
ett samarbete får förklara för sina potentiella kunder vad som ingår i det aktuella 
avtalet. Detta i kombination med det Mr. B beskriver som utbildning av kunderna 
i  det  inledande  skedet  tydliggör denna  risk,  samt  skapar en  förståelse  för dess 
existens.  Power  et  al.  (2006)  anger  bland  annat  risken  för  problem  med 
organisering  i  ett  sam–arbete. Mr. E  förklarar att han  tror att kommunikation 
och  kompetensbrist  hos  kunden  kan  vara  något  som  kan  ligga  till  grund  för 
sådan problematik. Genom att vidare se till vad respondenterna genomgående i 
denna  studie  har  för  bild  av  kundens  kompetens  inom  outsourcing  och  BPO‐ 
samarbeten,  bör  kundföretag  fokusera  mer  på  förstudier  av  möjliga 
organisationsproblem som kan uppstå vid samarbeten av dessa slag. 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Vidare  menar  Power  et  al.  (2006)  att  produktiviteten  kan  minska  vid 
outsourcing och även här menar Mr. E att det kan bero på kommunikationsbrist, 
men också på grund av kompetensbrist hos kunden. Ett samarbete kan komma 
till  skada  om  inte  relationen mellan  kunden och  leverantören hanteras  på  ett 
bra  vis  (Power  et  al.  2006). Men  enligt  respondenterna  sker  det  kontinuerliga 
möten  på  olika  nivåer  med  kunderna.  Enligt  Halvey  och  Melby  (2007)  finns 
risken  att  företagen  måste  standardisera  hela  system  när  de  ingår  nya 
samarbeten.  De  tre  respondenterna  menar  att  de  anpassar  sig  vid  varje  nytt 
samarbete.  De  arbetar  alltså  både  med  kundens  system  och  med  deras  egna, 
beroende på kund och uppdrag. 

Vidare anser Halvey och Melby (2007) att det finns risk för minskad flexibilitet 
för kunden i ett BPO‐ samarbete. Bragg (2006) menar att inom outsourcing kan 
det  bero  på  att  kunden har  för  liten  kunskap  om processen. Detta  konstaterar 
Mr. E, Mr. B och Mr. S då de menar att kunderna ofta inte är insatta i avtalen. Att 
förväntat  och  faktiskt  värdeskapande  av  leverantören  ibland  inte  stämmer 
överens  är  enligt  Duening  och  Click  (2005)  inom BPO  samt  Ingerstedt  (2009) 
inom outsourcing  en  risk. Mr.  E  och Mr.  S menar  att  det  kunden  förväntar  sig 
kräver mer än vad Fujitsu och Accenture i vissa fall kan leva upp till. Kraven är 
alltså  för  höga.  Enligt  teorin  kan  det  också  röra  sig  om  att  leverantören målar 
upp en bild  av  ett perfekt  samarbetsföretag då de marknadsför  sig,  vilket med 
stor sannolikhet  inte kan stämma i alla avseenden, men säkerligen  förekomma. 
Risk  för  att  olika  företagskultur  i  två  sam–arbetande  företag  kan  ställa  till 
problem  omnämns  i  denna  studie  enbart  av  Duening  och  Click  (2005).  Inom 
både outsourcing och BPO‐branschen finns det enligt Duening och Click (2005) 
en  risk  att  leverantörerna  av  en  viss  tjänst  ersätter  tidigare  anställda  i 
kundföretaget.  

6.3 Slutligt resultat 
Koncepten kan efter genomgången studie jämföras på olika vis beroende på vad 
som  fokuseras  på.  Då  det  gäller  de  risker  och  möjligheter  med  BPO  och 
outsourcing vilka behandlas  i  aktuell  studie,  tycks dessa enligt  författarna vara 
nära besläktade, och  i  flera  fall  identiska. Vid en  jämförelse av  strukturerna på 
tjänsterna kan däremot  sägas  att dessa  skiljer  sig  åt. Detta  genom att  ett BPO‐
projekt består av fler komponenter än vad ett outsourcing‐projekt består av, då 
outsourcing handlar om att enbart köpa in en del av en process medan det inom 
BPO handlar om att köpa in en hel process. 

6.4 Uppslag till nya studier  
En möjlig framtida studie kan vara att undersöka vad som avgör vilket av de två 
behandlade koncepten ett företag bör välja. Det skulle kunna bli ett intressant 
komplement till utförd studie, vilket författarna tyvärr varit tvungna att avstå på 
grund av tidsbrist. 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7 Källförteckning 
Här redovisas de källor som använts i studien. 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Bilaga 
 

Relation 
1. Enligt teorin så finns det tillfällen då kunder inte känner till den faktiska 

erfarenheten (både positiv och negativ)en leverantör har av tidigare 
outsourcing‐ eller BPO‐projekt. Hur jobbar ni med det? 
 

2. Finns det kontinuerlig uppföljning av era outsourcing‐ projekt respektive 
BPO‐ projekt och i sådant fall vilken typ av uppföljning? 

 
3. Hur arbetar ni för att upprätthålla en god relation till era kunder och hur 

upplever ni att kunderna arbetar för att upprätthålla en god relation med 
er? 
 
Negativ erfarenhet 

4. Har det hänt att ni avbrutit något projekt med någon kund och i sådant 
fall varför? 
 

5. Har ni erfarenhet av att era kunder råkat ut för strejker, bojkotter eller 
liknande som en negativ konsekvens av ett samarbete med er? 

 
6. Vet ni något samarbete som kunden upplevt som misslyckat och som 

därigenom lett till att initiativtagaren hos kunden blivit av med sitt jobb? 
 

7. Har ni haft misslyckade projekt? Om så är fallet, vad berodde det på? 
 
Avtal 

8. Får ni frågor av era kunder om ekonomiska, operativa och strategiska 
konsekvenser av ett samarbete med er? Eller förklarar ni dessa för era 
kunder före det att de hunnit fråga? 
 

9. Hur hanterar ni känslig information? Har det hänt att information har 
hamnat i fel händer? 

 
10. Händer det att ni rekryterar folk från era kunder? 

 
11. Händer det att ni inleder ett samarbete med en kund och kunden kommer 

i efterhand och frågar efter tjänster som inte ni levererar? 
 

12. Vad gör er konkurrenskraftiga? Satsar ni på låga priser eller på hög 
kvalitet, eller satsar ni på andra konkurrensfaktorer? 

 
13. Kan ni nu ange kostnader för kunden som är hänförliga till implemen‐

teringen utöver kostnader för den tjänst ni levererar? 
 

14. Har ni utbildningskrav på era anställda? Vilka garantier ger ni era kunder 
när det kommer till detta? 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Kunden 

15. Är det vanligt att kunderna inte är helt införstådda i det som är skrivet i 
kontrakten/avtalen? Eller har ni märkt att de har för liten kunskap inom 
outsourcing?  
 

16. Är det vanligt att era kunder kontrollerar hur ni jobbar i processen? 
 

17. Är det vanligt att era kunder kontaktar er själva eller anlitar de konsulter 
som först kontaktar er? 

 
18. Upplever ni att era kunder tar förhastade beslut för att så snabbt som 

möjligt komma igång med outsourcing‐processen? Tror kunderna att 
lönsamheten genom samarbetet ska komma tidigare än vad det faktiskt 
gör? 

 
19. Hur anpassar ni er till kundens datasystem? 

 
Positiva effekter 

20. Vilka positiva effekter kan ett samarbete med er generera för kunden?  
(Vid outsourcing‐ samt BPO‐projekt) 

 


