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Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300  

Författare: Mattias Hedman och Charlotte Skinnar 

Handledare: Ulla Pettersson  

Sidoantal: 43 

Bilagor: 1 

Nyckelord: Outsourcing, HR, relationer 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån teorin analysera Fortums och Foras val inom 
HRO och hur de hanterar den. Därefter presentera förslag på vad de skulle kunna 
lägga fokus på i framtiden utifrån teorin.  

Metod: Kvalitativ metod och deduktiv ansats. En fallstudie har genomförts genom 
semistrukturerade intervjuer på två olika företag. 

Teoretiska perspektiv: Teorin baseras på vetenskapliga artiklar och böcker om 
outsourcing och då främst outsourcing av personalavdelningens funktioner.  

Empiri: Fallstudien består av intervjuer med processägaren Lena Jonsson på 
energibolaget Fortums kontor i Stockholm, samt Pia Holm-Johansson, löneansvarig 
på försäkringsföretaget Fora i Stockholm. Dessutom har Fortums och Foras 
årsredovisningar från 2009 samt deras webbplatser använts. 

Resultat: Företagen överrensstämmer med teorin till stor del när det gäller relationen 
med leverantören och sin interna hantering av HRO. De har upplevt problem, dock ej 
längre, och företagens val med HRO överrensstämmer med teorin. Den största 
orsaken till att det finns skillnader mellan företagens HRO är storleken på företagen 
och tidslängden på relationen med leverantören. Fora bör skapa en alternativ plan 
och Fortum bör arbeta på sin relation med leverantören. Båda bör ha tydliga mål med 
outsourcingen samt allmänna principer för samarbetet, tillsammans med sin 
leverantör. Fortum och Fora bör även göra mer benchmarking och öka den tekniska 
integrationen. 

 

  



 

Abstract 
 

Title: Human Resources Outsourcing – giving up the control  

Seminar date: 110113 

State university: Mälardalen University Västerås 

Institution: School of Sustainable Development of Society and Technology. 

Subject: Bachelor thesis in business – FÖA 300 

Authors: Mattias Hedman and Charlotte Skinnar   

Supervisor: Ulla Pettersson 

Pages: 43 

Attachments: 1 

Key words: Outsourcing, HR, relationships 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze Forum’s and Fora’s choices within 
HRO and how they manage it based upon the theory. Thereafter present suggestions 
on what they should focus at in the future according to the theory. 

Methodology: Qualitative and deductive methods. A case study has been done with 
semi structured interviews at two companies. 

Theoretical perspectives: The theoretical framework is based on scientific articles 
and books about outsourcing and mainly outsourcing of functions in Human 
resources. 

Empirical: The case study consists of interviews with process owner Lena Jonsson 
at the energy company Fortum’s office in Stockholm, and Pia Holm-Johansson, 
payroll manager at the insurance company Fora in Stockholm. In addition Fortum’s 
and Fora’s annual reports from 2009 and their web pages have been used. 

Conclusion: The companies correspond with the theory in a great extent regarding 
the relation with the supplier and their internal management of HRO. They have 
experienced difficulties, but not any longer, and the companies’ choices about HRO 
correspond with the theory. The main reason why there are differences between the 
companies is the size of the companies and the time span of the relationship with the 
supplier. Fora should create an alternative plan and Fortum should work on the 
relationship with the supplier. Both should have firm goals and general principles 
together with their supplier. Fortum and Fora should also do more benchmarking and 
technical integration.           

  



 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Lena Jonsson och Pia Holm-Johansson för deras 
medverkan i vår fallstudie. Vi vill även tacka vår handledare Ulla Pettersson för 
hennes handledning genom hela processen. Dessutom riktar vi ett tack till övriga 
opponenter, framförallt Lennart Bogg, Alexander Bergström och Emilie Svensson.      
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Begreppsdefinitioner 

Outsourcing – innebär att ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet 
som tidigare utfördes inom företaget (Bengtsson et al., 2005, p. 11). 

HR (Human Resources) – i uppsatsen används begreppet HR som de olika aktiviteter 
och enheter som finns inom personalavdelningen. Såsom rekrytering, utbildning, 
lönehantering. Den engelska termen används då den används i många svenska 
företag och i många vetenskapliga artiklar. 

HRO – används som en förkortning på Human Resources Outsourcing. 

Insourca – ”Delegera ett jobb till någon inom företaget, i motsats till någon utanför 
företaget” (Businessdictionary, 2010). 

Benchmarking – ”Metod att förbättra en verksamhet genom att lära av goda 
förebilder, kallas även lärande jämförelser” (Willis, 2007).   

Tyst kunskap – ”Tyst kunskap är sociala regler och värderingar som tas för givet i 
mänskligt handlande” (Nationalencyklopedin, 2010). 

Gränssnitt - ”kontaktyta mellan två system eller enheter. Gränssnittet beskriver hur 
enheterna kan kommunicera, t.ex. hur signaler kan skickas på en uppsättning 
ledningar eller hur två programmoduler kan samarbeta.” (Nationalencyklopedin, 
2010) 

 

 

Notera att 

Genomgående i uppsatsen kommer kunden, som outsourcar en del av sin 
verksamhet, kallas för företaget och leverantören för leverantören, dessutom kommer 
Outsourcing av Human Resources att förkortas till HRO.  

  



Human Resources Outsourcing – att släppa kontrollen 

1  
Introduktion 

I detta kapitel redogörs för bakgrunden till ämnet, problemställning och problemfor-
muleringen. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och begreppsdefinitioner. 

 

“Stop corporately milking the cow and growing the wheat. Isn’t it easier just to go to 
the grocery store?” (Burkholder, 2006 s. 6). 

 
1.1 Bakgrund 
Adam Smith skrev 1776 i The Wealth of Nations, att om produkten kan köpas 
billigare än att tillverka den själv, ska den köpas av någon annan (Wheatley, 2010). 
Outsourcing betyder att ett företag låter en leverantör, ett annat företag, sköta en 
aktivitet som tidigare sköttes internt (Bengtsson, Berggren, & Lind, 2005, s. 11).  
Outsourcing har länge varit ett omdebatterat ämne (Kjell Brunberg refererad i 
Olsson, 2008) och användningen av det ökar i Sverige (Wallström, 2009). År 2008 
omsattes 21,3 miljarder kronor i marknaden för outsourcing i Sverige, en ökning med 
7,1 % från 2007 (Wallström, 2009). 

De som använder sig av outsourcing är företag, en division inom ett företag, ett bolag 
inom koncernen eller andra organisationer. Leverantören av outsourcing är företag 
som är specialiserade på att leverera det som kunden efterfrågar. Ofta är leverantören 
ett stort företag som genom stordriftsfördelar kan producera produkten eller tjänsten 
mer kostnadseffektivt än kunden. Leverantören kan även vara ett företag eller en 
produktionsavdelning med eget ansvar inom den egna koncernen. (Augustson & 
Bergstedt Sten, 1999, s. 18) 

Sänkta kostnader är ett starkt motiv till outsourcing men inte det enda (Augustson & 
Bergstedt Sten, 1999, s. 32). Ett annat vanligt motiv är att företagen ska satsa på 
kärnverksamheten, att satsa pengar på det företaget är bäst på för att få så stor 
avkastning som möjligt. Av resurserna som företaget tjänar på kärnverksamheten, 
kan de köpa de aktiviteter som de är mindre bra på. (Augustson & Bergstedt Sten, 
1999, s. 37)  

Outsourcing kan leda till mer flexibilitet. Om företag outsourcar en aktivitet undviks 
höga inköpskostnader av specialutrustning och utbildning av personal. Det gör att 
företag konstant får tillgång till högsta kvalitet och kompetens mycket billigare än att 
göra det själv. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s. 37) 

Leverantören har också motiv till outsourcing. Genom att andra företag outsourcar 
får leverantören långsiktiga relationer. Den kunskap leverantören genererar av ett 
företag kan de använda sig av i kontakten med andra. (Augustson & Bergstedt Sten, 
1999, s. 41) Kundens och leverantörens mål kompletterar varandra, och det är en av 
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anledningarna till att outsourcing blivit så utbrett (Augustson & Bergstedt Sten, 
1999, s. 42). 

Internprissättning kan förekomma hos företaget innan outsourcingen, men ofta tas 
internpriser inte på lika stort allvar som transaktioner med externa parter (Augustson 
& Bergstedt Sten, 1999, s. 84). 

Många företag använder sig av outsourcing utan att beakta de lång- och kortsiktiga 
effekterna. De regler som företagen bör följa är att alltid behålla viss expertis från 
varje aktivitet, aldrig lägga ut kärnverksamhet och att prioritera underhållet av 
företagskulturen. (Stroh & Treehuboff, 2003)  

Personalavdelningen (Human Resources) tillhör sällan kärnverksamheten och därför 
kan det finnas en möjlighet att outsourca funktioner här. Dessa funktioner kan vara 
exempelvis lönehantering, rekrytering och utbildning. (Wang & Cao, 2010) 
Outsourcing av HR är den mest komplicerade på grund av att det handlar om 
människor, de är mycket svårare att hantera än produktion av ting, trots det är det 
nästa stora trend det här århundradet (Beaman, 2004, s. 9). I Sverige är trenden att 
outsourcing av HR ökar hos storföretagen men totalt sett har det minskat i landet 
(Myrén, 2009). 

1.2 Problemställning 
Många undersökningar beskriver tiden före outsourcing. Detta leder till att vi vill 
undersöka tiden efter beslutet att outsourca delar av HR. Riskerna är många, det kan 
därför vara intressant att se hur företag som har genomfört HRO har undvikit dessa 
genom de val som de har gjort och hur HRO har gynnat dem. Hanterar de 
outsourcingen på rätt sätt? Och hur skiljer sig olika företag åt? För att kunna svara på 
detta har vi utarbetat följande frågeställningar. 

• Vad har respondenterna stött på för problem under tiden de arbetat med 
HRO?  

• Överrensstämmer respondenternas val inom HRO med teorin? 
• Hur arbetar respondenterna med HRO internt?  
• Hur hanterar respondenterna relationen med leverantören?  
• Vad är det som skiljer respondenterna åt i sitt arbete med HRO? Varför? 

1.3 Problemavgränsning 
Avgränsning har gjorts till att studera tiden efter beslutet om outsourcing. Fokus 
ligger på kundens perspektiv och problem, inte på leverantörens. Detta därför att det 
är deras perspektiv och hantering av HRO som är intressant för vår frågeställning.  

Uppsatsen berör enbart tre delar inom HR: lönehantering, rekrytering och utbildning. 
Detta därför att de är de som är mest omskrivna i de artiklar som har undersökts. 
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Uppsatsen vänder sig till de företag som outsourcar delar av sin HR och specifikt till 
Fortum och Fora som undersöktes. Detta syftar till att vägleda företagen i deras 
framtida arbete med sin outsourcing av HR.  

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån teorin analysera Fortums och Foras val inom HRO och 
hur de hanterar den. Därefter presentera förslag på vad de skulle kunna lägga fokus 
på i framtiden utifrån teorin.  
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2  
Metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden för att kunna besvara problem-
ställningen och syftet. Kapitlet innefattar forskningsdesign, operationalisering, data-
insamling, analysmetod, avgränsning och en diskussion om validitet och reliabilitet.  

 

2.1 Forskningsdesign 
En deduktiv ansats har tillämpats, det vill säga, med utgångspunkt i teorin för att lösa 
verklighetsbaserade problem. Data har insamlats genom intervjuer med två företag 
som under en tid har använt sig av outsourcing av delar av HR. Det är alltså en 
kvalitativ metod som har använts för att undersöka problemet. Teori presenteras om 
outsourcing av HR, dess implikationer och relationer. Kapitlet kallas för Human 
Resources Outsourcing. Empirin samlades in från två företag som har genomfört sin 
outsourcing av HR. Empirin ställs upp utifrån vår problemställning med ett inledande 
avsnitt med en presentation av företagen och respondenterna. Sedan följer en 
förklaring till hur de började outsourca, detta under rubriken Beslutet och starten. 
Företagen är tydligt åtskilda för att läsaren inte ska sammanblanda dem. 

Analysen har utgått från teorikapitlet men fokus ligger på figur 2 under stycket 3.3 
Modell för styrning av outsourcing. 

2.2 Operationalisering 
Teorin användes som underlag för att utforma frågor till intervjuerna. Några frågor 
härstammar från olika delar av teorin. Sedan diskuterades hur de skulle ställas för att 
få rätt svar. Därefter har frågorna kategoriserats för att skapa en mer naturlig 
ordningsföljd för respondenterna. Nedan presenteras en tabell som visar hur frågorna 
är sammanlänkade till teorin.   

Rubriker under Human Resources Outsourcing Frågor 

3.1 Vilka kan outsourca 10 

3.2 Olika aktiviteter inom HR Personal 3, 4, 5, 6, 7, 18a, 31, 32 

3.3.1 Strategi 16   

3.3.2 Styrning 17, 18, 19, 20, 26  

3.3.3 Externa relationer 11, 14, 21, 22, 25a, 26, 28, 29, 30  

3.3.4 Interna relationer 13, 15, 23, 24, 25, 33 

3.3.5 Programförvaltning och Operativ förvaltning 8, 9, 12, 15a, 27 
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Alla intervjufrågor visas i bilaga 1. De övergripande frågorna skickades till 
respondenterna dagen före intervjun för att de skulle få en chans att förbereda sig, 
dessa visas i fetstil. För att undvika att förvirra respondenterna skickades frågorna 
utan numrering. 

Figur 1 visar hur uppsatsen kommer utformas. Först har relevant teori sökts, sedan 
utformades intervjufrågor utifrån teorin. Respondenterna besvarade dessa frågor och 
resultatet av detta analyserades och jämfördes med teorin. Därefter utfördes en 
diskussion utifrån analysen för att komma fram till vår slutsats och svaret på 
problemställning och syfte.  

Problem-
ställning Teori Frågor Företag

Deduktiv
Analys

Diskussion Slutsatser

 
Figur1 Operationaliseringsmodell 

2.3 Datainsamling 
Nedan beskrivs hur materialet har insamlats till undersökningen. 

2.3.1 Sekundära källor 
De sökorden som använts i ABI/Inform Global är: 

• Outsourcing HR 
• HR and Outsourcing  
• HR and Outsourcing and polls and surveys.  

 
Från dessa sökord har vi funnit vetenskapliga artiklar som använts till teorikapitlet. 
Vi fokuserade på artiklar som behandlar tiden efter beslutet av HRO. Vi sökte även 
efter ”Outsourcing” i Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog efter böcker. Det var 
inte många böcker som passade in i vår undersökning, två av dessa böcker har 
använts i vår teori och bakgrund. Fortums och Foras årsrapporter från 2009 har 
använts i vår empiri. För att få en bild av hur outsourcing ser ut på marknaden idag 
användes sökordet ”outsourcing” och ”Sverige” i Googles sökmotor (google.se). 

2.3.2 Primära källor 
Vi gjorde inget slumpmässigt urval av respondenterna, utan för att hitta lämpliga 
respondenter sökte vi på outsourcing i Googles sökmotor (google.se) och fick fram 
ett par leverantörer, en av dessa hade kundreferenser. Företagen själva skriver inte 
om detta på sina egna webbplatser. E-post skickades sedan till ett tiotal möjliga 
respondenter, de flesta fanns med på leverantörens webbplats. Några skrev vi till 

~ 5 ~ 
 



Human Resources Outsourcing – att släppa kontrollen 

eller ringde för att vi sett en tidningsartikel på olika webbplatser att de genomfört 
HRO. Ibland fanns det inte e-postadress till HR och då skickade vi till en allmän e-
post. Vi e-postade Foras HR-chef som skickade oss vidare till Pia Holm-Johansson, 
som var mest behörig att svara på våra frågor. Därefter accepterade Holm-Johansson 
vår förfrågan om intervju via e-post. Vid telefonkontakt med en respondent, som 
fanns med på leverantörens webbplats men som tyvärr inte hade möjlighet att 
medverka, blev vi hänvisade att ringa Fortum. Vid kontakt med Fortums växel 
kopplades vi till olika personer inom HR, och slutligen kom vi i kontakt med Lena 
Jonsson som accepterade vår intervjuförfrågan. 

Två semistrukturerade intervjuer har genomförts. Den första intervjun genomfördes 
med Lena Jonsson, processägare för Fortum i Sverige och Norge. Intervjun hölls på 
huvudkontoret i Stockholm och pågick i ca 50 minuter och delar av den spelades in. 
Respondenten fick ta del av ett antal frågor och vår problemställning redan dagen 
innan och var väl förbered. Respondenten pratade mest och frågor ställdes när det 
behövdes, men de flesta frågorna behövde inte ställas direkt.  

Den andra semistrukturerade intervjun hölls med Pia Holm-Johansson, löneansvarig 
på Fora. Intervjun hölls på deras kontor i Stockholm och pågick i ca 30 minuter, hela 
intervjun spelades in. Respondenten var kort och preciserad i sina svar och nästan 
alla frågor ställdes vid denna intervju. Respondenten fick ta del av de större frågorna 
två dagar före intervjun. Några dagar efter intervjun skickades tre följdfrågor till 
Holm-Johansson då vi inte fick svar på dessa vid den personliga intervjun. Dessa 
besvarades kort därpå.  

Informationen som insamlats vid intervjuerna är specifik just för Fortums och Foras 
interna arbete och deras relation med sin leverantör för löneadministrering. 

Leverantören hålls anonym för att respondenterna ska kunna känna sig trygga i sina 
uttalanden. Vi har inte kontaktat leverantören och därför skulle det kännas olämpligt 
att nämna deras namn utan deras godkännande. En kort presentation av leverantören 
görs i första stycket under kapitel 4 Fallstudie. 

2.4 Analysmetod 
Analysen är deduktiv och därför utformad utefter teorikapitlets uppställning med 
fokusering på delarna i modellen i figur 2 på sida 10. Detta därför att få ett bra flyt i 
analysen och för att kunna koppla den till teorin. Företagen jämförs sedan närmare i 
vår diskussion. Diskussionsstyckena är indragna för att tydliggöra våra egna åsikter. 
Notera att rubrikerna 3.1 Vilka kan outsourca? motsvaras av 5.1 Bör företagen 
outsourca enligt teorin? och 3.2 Olika aktiviteter inom HR motsvaras av 5.2 
Respondenternas val av outsourcade aktiviteter. Detta för att koppla till 
problemställningen och även passar det bättre som rubrik då vi jämför fallstudien 
med teorin. Vi försöker finna skillnader och likheter mellan företagen samt hur 
företagens hantering av sin HRO förhåller sig till teorin. 
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2.5 Avgränsning av empiri 
Varför bara två företag undersöktes beror på att vi ville få en djupare förståelse av 
just deras specifika företag och deras arbete, för att sedan jämföra dem med varandra. 
För att kunna göra en korrekt jämförelse har vi valt två företag som använder samma 
leverantör. Vi begränsade oss även genom att inte välja företag som är verksamma 
långt ifrån Västerås för att kunna genomföra en personlig intervju. Detta därför att få 
bättre svar på våra frågor då vi kan ställa frågorna med andra ord om respondenten 
inte förstår frågan.  

2.6 Validitet och reliabilitet 
Vår teori bygger på utländska forskares arbete, därför kan det skilja sig från svenska 
förhållanden. Dessa har använts på grund av bristen på artiklar om och från Sverige.  

I boken Out of site: an inside look at HR outsourcing av Karen V. Beaman (2004) 
finns en modell som liknar och innefattar samma delar som vår figur 2 under 
rubriken 3.3 Modell för styrning av outsourcing. Detta kan anses styrka relevansen 
av den modell som använts i undersökningen. 

Respondenterna kan eventuellt gett oss en förskönad bild av hur HRO fungerar. Det 
finns en risk att de har sett detta som en marknadsföringsåtgärd och det finns därför 
en risk för subjektivitet. Därför försöker vi vara kritiska i vår diskussion och 
slutsatser. Respondenterna har arbetat under flera år inom HR och vi finner att de har 
stor kunskap inom sitt fält vilket ökar deras reliabilitet. Vi finner att respondenterna 
är relevanta för undersökningen eftersom det är de som sköter relationen med 
leverantören inom det outsourcade området.  

Vid intervjuerna har vi använt oss av bandspelare för att dokumentera vad som sagts. 
Tyvärr tog bandet slut innan intervjun med Fortum var avslutad. Dock skrevs 
anteckningar under hela intervjun, dessa användes för att dokumentera den sista 
delen av intervjun. Anteckningarna stämmer bra överens med ljudfilen, därför kan 
våra anteckningar av den sista delen av intervjun anses tillförlitlig. Dokumenteringen 
skedde samma dag som själva intervjun för att undvika att information misstolkats 
eller utlämnats.    
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3  
Human Resources Outsourcing 

I detta kapitel presenteras teori om HRO. Här beskrivs vilka som kan outsourca, 
olika aktiviteter som kan outsourcas, och en modell för lyckad HRO. 

 

3.1 Vilka kan outsourca? 
Vissa företag är bättre lämpade att outsourca delar av verksamheten än andra. 
Exempelvis de företag som behöver mycket enkla och standardiserade tjänster, som 
säkerhetsutbildningar, kan mycket väl outsourca sin utbildning. Däremot är det inte 
lämpligt att outsourca de specifika utbildningarna som är speciellt anpassade för 
företaget. (Simmonds & Gibson, 2008) 

En extern leverantör kan aldrig lära sig tillräckligt mycket om en organisations kultur 
för att kunna utföra en effektiv utbildning inom företagets specifika område 
(Simmonds & Gibson, 2008). I vissa fall kommer leverantören att göra stora 
investeringar för att förstå företagets specifika behov, detta leder till att leverantören 
måste ta ut högre priser för sina tjänster (Klaas, McClendon, & Gainey, 2001). 
Likväl kan leverantören ha stordriftsfördelar då flera av kunderna har liknande behov 
(Abraham & Taylor, refereras i Klaas et al, 2001). 

Det är dock inte säkert att företagen behöver räkna bort outsourcing när behoven är 
speciella.  Studier har visat att leverantörer som måste lägga ner mer tid på att förstå 
företagets behov ger högre kvalitet då de lägger ned hårt arbete på hållbarhet i 
relationen. (Gainey & Klaas refererat i Simmonds & Gibson, 2008) 

Företag som opererar i en volatil marknad bör få mer kostnadsbesparingar vid 
outsourcing (Abraham & Tylor refereras i  Klaas et al, 1999). Klaas et al (1999) 
visade i sin studie att ju mer ett företag upplever osäkerhet desto högre värde upplevs 
med outsourcingen. 

Även storleken på företaget har betydelse för outsourcingen. Större företag erhåller 
högre stordriftsfördelar än mindre företag och därmed missgynnas, relativt sett, 
större företag jämfört med ett mindre företag vid outsourcing. (Abraham & Tylor 
refereras i  Klaas et al, 1999) Klaas et al (1999) visade i sin studie att chefer på 
företag som outsourcar flera funktioner inte upplever högre värde än om de bara 
outsourcar en funktion. 

3.2 Olika aktiviteter inom HR 
Byham & Riddle (refererat i Stroh & Treehuboff, 2003) anser att kärnverksamheten 
bör hållas i egen regi och de andra avdelningarna inom företaget kan eventuellt 
outsourcas. Företagen bör också fundera på att endast lägga ut vissa aktiviteter och 
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inte hela avdelningen. Det är inte värt att outsourca om det är mer tidskrävande och 
dyrare att anlita en leverantör än att sköta arbetet själv. (Stroh & Treehuboff, 2003) 

Företag bör dock inte outsourca aktiviteter inom HR som berör företagskulturen och 
dess övergripande utvecklingsplanering (Wang & Cao 2010).  Detta stöds även av 
Khanna & New (2005) som menar att HR-planeringen inte bör outsourcas då detta 
skulle betyda att en del av företagets strategi ligger i någon annans händer och 
företaget blir mycket sårbart. 

Det finns olika grader av outsourcing. Den ena ytterligheten är out-tasking där den 
specialiserade leverantören utför specifika uppgifter eller delar av processer. Den 
andra ytterligheten är total outsourcing där den externa leverantören tar totalt ansvar 
för organisationens totala HR-avdelning. Mellan ytterligheterna finns selektiv 
outsourcing, då är det utvalda processer eller aktiviteter som leverantören har ansvar 
över. Till exempel en utbildningskurs, administration eller utveckling. (Ringman & 
Trondsen refererat i Simmonds & Gibson, 2008) 

Organisationer bör vara försiktiga med att lita för mycket på standardiserade 
lösningar då de inte är anpassade för organisationens behov (Kaeter refererat i 
Simmonds & Gibson, 2008). Istället bör tjänsten anpassas till organisationen till 
största möjliga grad (Gainey och Klaas refererat i Simmonds & Gibson, 2008). 

3.2.1 Lönehantering 
Lönehantering är en av de aktiviteter inom HR som går bra att outsourca, då det inte 
finns en stark koppling till företagets kärnverksamhet (Wang & Cao 2010). 
Fördelarna med att outsourca de enkla funktionerna, exempelvis lönehantering, är att 
HR-personalen kan fokusera på relationen med de anställda. De kan då lägga mer tid 
på att analysera data för att skapa bättre underlag för chefer och anställda. Det är bra 
att outsourca om det inte ger något mervärde att hålla en administrativ eller 
rutinmässig funktion internt. Outsourcing av löneadministrationen innebär att 
företaget får tillgång till expertis som företaget kanske inte har råd att anställa själv. 
(”Thoughts on Outsourcing”, 2010)  

Det finns ändå en del nackdelar som bör beaktas. Företaget har inte lika stor kontroll 
och det kan ta längre tid att få svar på frågor. Vid beslut om outsourcing görs en 
kostnadskalkyl och i den måste företaget även beakta kostnaden av förlorad kontroll. 
(”Thoughts on Outsourcing”, 2010) 

3.2.2 Rekrytering 
Att rekrytera nya medarbetare till företaget är en mycket tidskrävande process. 
Därför har många företag vänt sig till en extern leverantör (Stroh & Treehuboff, 
2003). De företag som kan spara pengar genom outsourcing av rekrytering, är företag 
som rekryterar sällan. De måste redan innan själva rekryteringsprocessen utbilda sin 
personal för uppgiften. (Klaas, McClendon, & Gainey, 2001) 
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3.3.1 Strategi  
Varje företag bör ha en tydlig strategi för vad som bör göras ifall arbetet inte 
fungerar med den nuvarande leverantören. Det ska finnas en plan för hur företaget 
ska kunna insourca aktiviteten igen eller hur de ska outsourca till en ny leverantör. 
Strategin bör även innehålla planer för oväntade händelser, som exempelvis vad 
företaget gör om marknaden ändras eller om det inrättas ett nytt regelverk. 
(Burkholder, 2006, s. 92) 

Milgram & Roberts (refereras i  Klaas et al, 1999) anser att företag bör ha en bra 
integrering mellan de aktiviteter som de väljer att sköta själva och de aktiviteter som 
de väljer att outsourca. Somliga företag vill även ha en hög integration mellan sin 
HR-avdelning och den övriga organisationens strategi. Om HR ska vara kopplat till 
företagets strategi är det dyrare att outsourca än om det skulle skötas internt. (Ulrich 
refereras i  Klaas et al,1999) Vid outsourcing skulle det vara svårare att styra denna 
integration mellan strategi och HR än om HR sköts internt (Connor & Prahalad 
refereras i  Klaas et al, 1999).  

3.3.2 Styrning 
Företaget bör visa tydligt vem som fattar beslut, vilka beslut som ska fattas av 
företaget respektive leverantören samt hur dessa gynnar de uppsatta målen 
(Burkholder, 2006, s. 93). Detta kan annars leda till konflikter mellan företaget och 
leverantören. Leverantörens uppgifter måste också definieras noga för att undvika 
osäkerhet inom företaget. (Burkholder, 2006, s. 87) 

Leverantören måste själv få utforma det dagliga arbetet och den måste ha egen makt 
att kunna utforma sina beslut, annars leder det till dåliga resultat. Hela avdelningen 
hos företaget bör ha en gemensam standardiserad ledning och bör inte tillåta att 
individuella enheter, inom avdelningen, fattar egna större beslut. Detta är i syfte att 
integrera enheterna så att inte en individuell enhet avskärmar sig från de andra. Detta 
skulle i så fall leda till att det är svårt att uppnå målen. (Burkholder, 2006, s. 93) 

Företaget bör överväga att utforma en grupp som utarbetar allmänna principer som 
bör gälla alla, och som alla kan förstå (Burkholder, 2006, s. 96). Exempel på dessa 
kan vara:  

”Vi kommer att värdera och belöna partners som investerar i att uppnå våra 
affärsmål” (Burkholder, 2006, s. 97). 

”Vi kommer att främja flexibilitet över kostnad” (Burkholder, 2006, s. 97). 

Företaget bör ha mindre styrningsgrupper som representerar den del som outsourcas. 
Dessa personer bör ha klara riktlinjer som de följer så att de inte riskerar att avvika 
från uppgiften. Medlemmarna i gruppen bör träffas regelbundet och diskutera 
outsourcingen, de beslut som tas och sedan ta beslut om det fortsatta arbetet. Detta 
betyder dock inte att det är gruppens medlemmar som är ansvariga för 
implementeringen och detaljstyr varje del, utan gruppen skall mer övergripande 
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besluta om vad som bör finnas med i exempelvis kontraktet. Ifall leverantören sitter 
med i denna grupp anses detta som positivt. Detta är ett tecken på ett starkt 
samarbete. Ofta behövs flera styrgrupper för att kunna ta bra beslut. (Burkholder, 
2006, s. 97) Företaget måste se till att styrgruppen har valt rätt områden att handha. 
Några exempel på områden som styrgruppen bör/kan innefatta i sitt område är att 
besluta om kontraktet, ekonomistyrning eller leveransen av tjänster. (Burkholder, 
2006, s. 98) 

Det är bra ifall företaget använder sig av en beslutsrättighetsmodell. Figur 3 visar ett 
exempel på detta. Denna ska binda ihop områden och styrgrupper och gör att 
företaget får en mer övergripande bild av vem som tar beslut om vad. Det måste inte 
vara så att varje styrgrupp tar beslut utan det kan även vara så att vissa styrgrupper 
endast har makten att komma med förslag, till och med att endast bli informerade. 
(Burkholder, 2006, s. 100) 

 

 Strategi  Kontrakt Tjänste-
leverans 

Resultat-
styrning 

Kommunikation 

Högsta ledningen B   I  

Styrgrupp 1 R I  B B 

Styrgrupp 2 I B B R R 

Leverantör I R R R R 

R: Rekommenderar B: Beslutar I: Informeras 

Figur 3. Burkholders beslutsrättighetsmodell (2006, s. 100, vår översättning) 

 

3.3.3 Externa relationer 
Outsourcing handlar om relationer och som i alla relationer uppstår konflikter. När 
företaget utför aktiviteten själv finns det tolerans mot förseningar och små brister. 
Vid outsourcing anskaffar företaget istället aktiviteten av en leverantör och det gör 
att toleransnivån sjunker. Företaget betalar för tjänsten och vill då ha valuta för 
pengarna. Uppföljning av outsourcing bör därför prioriteras av flera anledningar. 
Bland annat att hålla koll på att företaget får vad det betalar för, men även för att se 
att relationen utvecklas planenligt. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s. 84) 

Vid HRO är det viktigt att arbeta med relationen och förtroendet mellan 
organisationen och leverantören. Detta är speciellt viktigt om det är utveckling av 
kärnkompetensen som outsourcas. Om det finns en bra relation mellan parterna ökar 
kvaliteten på tjänsterna. Om det inte finns förtroende mellan parterna kan det leda till 
opportunistiskt beteende hos leverantören. Det kan innebära att leverantören 
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exempelvis agerar ofördelaktigt mot företaget eller läcker information om företaget 
till andra kunder. (Gainey & Klaas refererat i Simmonds & Gibson, 2008)  

Förtroende kan byggas på olika sätt, ett bra sätt är att ha en kontinuerlig 
kommunikation mellan parterna (Simmonds & Gibson, 2008). Det är viktigt att detta 
sker då företagens förutsättningar ständigt förändras (Bi & Zhou, 2010). 
Kommunikationen leder till ökad förståelse för den andra parten och ökad lojalitet. 
Att bygga en bra och långsiktig relation är viktigt vid outsourcing då det är troligt att 
det kommer att utvecklas ju längre tid parterna jobbar med, och lär känna, varandra. 
(Simmonds & Gibson, 2008) 

Problemen med en nära relation är att den leder till att leverantören inte konkurrerar 
med andra på samma sätt. Därför är det viktigt att regelbundet se över avtal och 
kvaliteten på leverantörens arbete. (Simmonds & Gibson, 2008) När företaget utför 
sina analyser om HRO bör de lägga större vikt på de värden som inte går att räkna 
istället för att enbart undersöka kostnaderna (Bi & Zhou, 2010). 

Ett misstag som många företag gör är att företaget och deras leverantör inte är 
tillräckligt kunniga om hur den andra parten reagerar i olika situationer, vilket är 
nödvändigt i denna nära relation (Burkholder, 2006, s. 87). Ibland ser endast 
företaget på hur leverantören gynnar dem och att det blir mer av en monologliknande 
situation. Företaget bör istället se hur de kan gynna varandra så att det blir en dialog. 
De företag som har ett partnerskapsliknande tillvägagångssätt har en tendens att 
gynnas mer av sin outsourcing. (Burkholder, 2006, s. 102) 

Företaget bör inte endast ha mål för sin egen verksamhet, utan det bör även sättas 
specifika mål för just den partner företaget har valt att arbeta med. Företaget kan 
exempelvis ha som mål att bli en av partnerns mest omtyckta kunder eller kanske att 
det inte ska ske några affärsavbrott. (Burkholder, 2006, s. 103) 

Om det skulle finnas några tecken på att kontraktet inte uppfylls måste företaget 
fokusera på att hitta lösningen på problemet och inte på vem det går att skylla på. 
Företaget bör göra en övergripande analys och försöka upptäcka om det var en 
engångsföreteelse eller om det kan finnas tecken på djupare problem och om en 
omformning av kontraktet behöver göras. Det är bättre ifall relationsledningen sköter 
detta än själva enheten som har upplevt problemet med leverantören. (Burkholder, 
2006, s. 104) 

Många företag inser inte värdet av att ha en relationschef och rollen är ofta ifrågasatt. 
Burkholder (2006) anser att det är en nödvändighet för att uppnå en bra outsourcing. 
En av rollerna som denna chef bör ha, och som ofta är kritiserad, är att chefen bör 
bilda opinion internt inom företaget åt sin partner. En annan roll är att känna sin 
leverantör och försöka finna nya sätt och områden hos dem som kan vara användbara 
och integrera detta inom företaget. (Burkholder, 2006, s. 105) Denna chef bör 
exempelvis även kontinuerligt se över ifall leverantören är konkurrenskraftig inom 
sin marknad eventuellt ledande aktör inom det område företaget outsourcar. Något 
som även kan vara bra är att se ifall leverantören använder sig av de senaste 
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metoderna inom det området de är verksamma inom, samt veta hur leverantören 
faktiskt tjänar pengar. Att veta hur leverantören tjänar pengar gör att företaget kan 
hjälpa leverantören att bli bättre på det de gör. Företagen ska helt enkelt hjälpa och 
gynna varandra. (Burkholder, 2006, s. 106) 

3.3.4 Interna relationer  
Andre Rude från Hewlett Packard (refereras i Stroh & Treehuboff, 2003) menar att 
det är viktigt att spara några personer med kunskap inom HR, inom företaget ifall det 
skulle uppstå problem med leverantören. Om leverantörens nyckelpersoner skulle 
byta arbetsgivare måste företaget ha egen personal som kan bedöma om 
leverantörens nya anställda är tillräckligt kvalificerade. (Stroh & Treehuboff, 2003) 
Det måste även finnas någon intern medarbetare som har kunskap om de outsourcade 
aktiviteterna, annars blir det svårt för leverantören att fastställa företagets behov. Det 
betyder att för många företag är det riskabelt att outsourca hela HR-avdelningen. 
(Walton refererat i Simmonds & Gibson, 2008) 

Outsourcing kan ha effekt på moralen inom företaget. Detta oavsett om personalen 
ser outsourcingen som positiv eller negativ. Det är viktigt att hålla en öppen 
diskussion med de berörda medarbetarna och se till att omfördela personalen till 
andra delar inom företaget. (Stroh & Treehuboff, 2003) 

Alla anställda bör vara medvetna om företagets långsiktiga uppdrag. Ett exempel är 
”Vi ska ha den bästa HR-avdelningen i landet1”. Samtliga chefer bör veta vilka mål 
som finns. Det är viktigt att de personer som ska genomföra strategiarbetet utformar 
strategin. (Burkholder, 2006, s. 33) 

Företaget bör arbeta för att den outsourcade avdelningen och övriga avdelningar i 
företaget kommunicerar och att de lever upp till sina åtaganden. Det bör även 
undersöka ifall de andra avdelningarna är nöjda med eller ser brister i arbetet. 
Leverantören ser då kanske företaget som en av sina bästa kunder, vilket eventuellt 
kan innebära att företaget får fördel gentemot leverantörens andra kunder. 
(Burkholder, 2006, s. 121) 

Den interna relationen är viktig då det leder till att det fortsatta arbetet får en högre 
kvalitet. Leverantören behöver feedback för att veta om de levererat det som 
företaget efterfrågat. Det gäller att företaget snabbt reagerar och agerar ifall de inte är 
nöjd med arbetet så att leverantören kan åtgärda detta. (Burkholder, 2006, s. 123) 
Något som Burkholder (2006, s. 126) anser är positivt är ifall enheterna inom 
företaget gör en årlig prognos i slutet på året om hur de tror att kommande års 
efterfråga ser ut, så att leverantören är förberedd vid förändringar. 
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3.3.5 Programförvaltning och operativ förvaltning  
Det är viktigt att införa mätsystem, exempelvis för lönsamhet, och dessa bör vara 
kopplade till målen (Burkholder, 2006, s. 36). Själva mätsystemen måste vara 
utformade så att resultaten är enkla att förstå för alla berörda parter. Mätningarna bör 
inte vara uppbyggda utifrån ett strategiskt perspektiv utan för att se ifall målen är 
uppfyllda. (Burkholder, 2006, s. 37) 

Företaget bör skapa ett beslutsunderlag för hur resultatet har sett ut tidigare, hur det 
ser ut idag och hur det förväntas bli imorgon Detta underlag bör övervägas innan 
cheferna fattar sina beslut. Beslutsunderlaget bör beskriva de faktorer som påverkar 
resultaten. Sådana faktorer kan vara bland annat vem som fattar beslut, mål, intern-
extern miljö, kunskap, regelverk, infrastruktur. Företaget bör även beskriva vad som 
hänt under perioden, utvärderingar, resultat samt förändringar. (Burkholder, 2006, s. 
38) 

Masten & Crocker (refereras i Klaas et al, 1999) anser att det finns högre 
styrningskostnader vid outsourcing då det inte finns samma fria flöde av acceptans i 
beslutsfattandet. Med detta menas att en konstant övervakning och reglering mellan 
de båda parterna borde, teoretiskt sett, leda till högre kostnader än om aktiviteten 
skulle skötas internt. 

När en aktivitet kräver mycket resurser för att outsourcas ökar risken att företaget blir 
beroende av leverantören (Joskow refereras i Klaas et al, 1999). Det omvända gäller 
ifall motparten, leverantören, står för hela investeringen vilket skulle resultera i ett 
högre pris på tjänsten. De företag som upplever att den andra parten utnyttjar 
företagets beroendeställning, upplever ett lägre värde av outsourcingen. (Klaas et al, 
1999) 

Bi & Zhou (2010) anser att det kan uppstå en intern konflikt när outsourcing sker. De 
kvarvarande HR tjänstemännen inom företaget kanske inte känner något förtroende 
till sitt företag då det plötsligt finns ett nytt partnerföretag som inkräktar på ”deras” 
område. Det kan även vara så att det inte finns tydliga riktlinjer och övervakning utav 
leverantören. 

Företaget kan aldrig vara säkert på att leverantören levererar det värde som utlovats. 
Det kan vara så att leverantören är ineffektiv i sitt arbete och därmed påverkas den 
övriga organisationens effektivitet. (Bi & Zhou, 2010) Outsourcing kan skapa 
ineffektivitet på grund av att leverantören ofta inte har tillräcklig kunskap om 
företagets strategi och kultur (Ulrich, refereras i Klaas et al, 2001). 

Det är viktigt att företaget inte överlåter mätsystemen till leverantören och att 
företaget endast ser efter ifall kontraktet mellan de två parterna uppfylls. Kontraktet 
kan vara dåligt utformat. (Burkholder, 2006, s. 118) Burkholder rekommenderar ett 
flexibelt kontrakt där fokus ligger vid målen och som kan uppdateras när det behövs. 
Det är viktigt att formuleringen i kontraktet inte stänger eventuella omförhandlingar. 
(Burkholder, 2006, s. 119) 
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Det är positivt ifall företaget skaffar sig en övergripande bild av hur alla delar i 
outsourcingen ska leda fram till det slutgiltiga målet (Burkholder, 2006, s. 109). 

Risker bör ses över kontinuerligt och inte endast när företaget sluter avtal med sin 
partner. Företaget bör även kontinuerligt se över ifall något kan förbättras för att nå 
en optimal outsourcing. (Burkholder, 2006, s. 112) Eftersom outsourcing kan vara ett 
känsligt område för vissa medarbetare bör företaget granska hur själva 
kommunikationen sker, både intern och externt, ifall något kan förbättras 
(Burkholder, 2006, s. 114). 
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Fortums personalstyrka har haft en del fluktuationer de senaste åren på grund av 
omstrukturering och 2009 rekryterades 451 nya medarbetare. Totalt sett uppgår nu 
arbetsstyrkan till 11 613 personer. (Fortum, 2009)  

Fortum utvecklade sin interna kommunikation 2009 för att vidare integrera olika 
enheter för att få dessa att samarbeta bättre, effektivisera arbetet samt höja moralen 
och självkänslan hos de anställda. (Fortum, 2009) 

Fortum har satsat på att sprida sin risk med att producera el på olika sätt för att vara 
mer flexibla på marknaden och även kunna erbjuda bättre priser. Fortums VD säger 
att efterfrågan på el kommer att stadigt öka, men ökningen beror på 
verkstadsindustrins utveckling. Detta anser även International Energy Agency. 
(Fortum, 2009) 

Lena Jonsson är Processägare för Fortum i Sverige och Norge. Hon har ansvar för 
hela löneprocessen. Under henne finns ett team på fem personer som är 
lönespecialister. Tillsammans arbetar de med lönefrågor, pensionsfrågor och hjälper 
HR när avtal ska tecknas samt med lönetolkningar. Det är Jonsson och hennes grupp 
som sköter relationen med leverantören. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

4.2.1 Beslutet och starten 
Lena Jonsson började arbeta inom Fortum hösten 2006 då en stor omorganisation 
genomfördes i HR. År 2002 hade Fortum övertagit det svenska bolaget Birka, dock 
blev det för komplicerat med lönehanteringen inom företaget. Fortum skulle 
samordna vissa delar och då behövde de en effektiv process. De hade ett eget system 
för lönehanteringen och det var dyrt i drift och inte längre effektivt. Dessutom 
började personalen som hanterade lönerna bli gamla och gick i pension. Det var 
anledningen till att Fortum bestämde sig för att outsourca sin löneverksamhet. 
Företaget är kostnadsmedvetet, men de började inte outsourca för att spara in pengar. 
Jonsson var inte med i beslutet om valet av leverantören, men hon tror att företaget 
valde just denna leverantör på grund av att den har verksamhet i de länder som 
Fortum är verksam i (Sverige, Norge och Finland). (L. Jonsson, personlig intervju, 1 
dec 2010) 

Många tjänster försvann och i och med det kunskapen om lönehanteringen. Från 
början hade Fortum bara en person som skulle vara den allmänna kontakten med 
leverantören med det fungerade inte. Idag har de byggt upp en enhet av flera 
personer som arbetar med olika aktiviteter och inte bara lön. (L. Jonsson, personlig 
intervju, 1 dec 2010) 

Det är dock endast i Sverige och i Norge som Fortum har outsourcat sin verksamhet 
till denna leverantör. De problem som uppstod i och med övergången har gjort att 
Finland inte velat ta det steget än, på grund av att de har ännu fler anställda och mer 
komplexa avtal. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 
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Till en början outsourcade Fortum många delar av löneadministrationen men på 
grund av sin komplexitet (vid ett tillfälle hade de 56 olika löneavtal) har de tagit 
tillbaka några delar. De har börjat rensa upp och harmonisera bland de gamla avtalen 
som finns kvar sedan många år tillbaka. Det är dyrt och tidskrävande att ha många 
avtal och det kan ingen som inte har intern anknytning hantera. (L. Jonsson, 
personlig intervju, 1 dec 2010) 

Det första kontraktet med leverantören var på tre år och sedan har det fortsatt med ett 
år i taget från båda sidor. De har en uppsägningstid på nio månader. Detta därför att 
det tar nio till tolv månader att implementera ett nytt lönesystem. De har justerat 
kontraktet mycket under tiden Fortum har samarbetat med leverantören. Vissa bitar 
är bättre att Fortum gör själva för att få mer kontroll. Fortums arbetare ingår i ett 
mycket starkt fackförbund, därför måste de ha ett bra underlag. Därför har de tagit 
bort en del saker, men även lagt till andra. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 
2010) 

De har skrivna avtal, dels standardavtal och sedan mer specifikt vad Fortum gör och 
vad leverantören gör. I början var kontraktet mest övergripligt och ospecificerat. Nu 
har det blivit mer specificerat. De använder flödesscheman för att visa bland annat 
internkontroll och beslutsordningen. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Leverantören har ett eget färdigt system som Fortum använder. Fortum förde över all 
information som de hade i sitt gamla system, men de fick även komplettera mycket. 
Därefter fick Fortum införa en del andra system för att slippa skriva alla siffror 
manuellt på flera ställen. Detta för att undvika att någon vänder på siffrorna och 
andra fel som det kan leda till. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

4.2.2 Hanteringen av HRO 
Fortums process har blivit effektivare nu. Företaget vet hur de jobbar och de har ett 
flödesschema för att se hur flödena går. Om de skulle behöva byta leverantör vet de 
precis vem som gör vad och vad det är för gränssnitt. Det mesta går genom Fortum, 
ifall de vill byta leverantör eller göra det själva igen är det ganska enkelt. Det gör att 
Fortum inte är lika sårbara. Dock är detta en trög process som kräver lång 
framförhållning. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Rekryteringen ligger hos varje bolag och deras HR-chefer. De sköter allt själva med 
ett eget rekryteringsverktyg. Dock tar de hjälp av rekryteringsföretag när de ska 
bemanna de högre posterna. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Leverantören sitter på annan ort och all information skickas dit. Från Fortums 
personalsystem har de ett automatiskt gränssnitt och varje HR-avdelning på de olika 
bolagen inom koncernen Fortum, lägger in och ändrar för sin personal. Sedan 
kontrolleras det och skickas iväg till leverantörens lönesystem på schemalagda tider. 
De har infört ökade kontroller under just inskrivningsskedet för att undvika att 
siffrorna blandas ihop. Det enda som egentligen görs manuellt är skiftscheman. Även 
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när de glömt att ta bort en person som slutat jobba på företaget från 
personalsystemet, då får de stoppa den manuellt hos leverantören. I övrigt är det 
personalsystemet som Fortum sköter.  (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

På grund av att Fortum inte sköter lönehanteringen inom företaget kan de bara se 
vilka fel som de själva har gjort. Leverantören rättar inte till något som blivit fel 
eftersom de bara får data, de kan därför inte bedöma om det är rätt. Om de ska ändra 
något måste det komma från någon behörig inom HR och det innebär en extra 
debitering. Leverantören vet vilka som är behöriga att göra dessa ändringar och som 
får lämna information. Allt för att få en smidig hantering. (L. Jonsson, personlig 
intervju, 1 dec 2010) 

Varje månad träffas HR-cheferna i Sverige och diskuterar hur det ser ut i 
organisationen. De har ritat upp ett flödesschema för vad som kan hända, vad det är 
för risk och vad ska de göra om det blir fel. De kommer själva med förslag och idéer 
på förbättringar, och de tar del av lagar och regler. Sedan informeras detta ut till 
företaget, och om det är något som rör leverantören informeras den också. (L. 
Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Fortums strategier är gemensamma för hela företaget men på grund av att det är 
många olika företag i koncernen så anpassar de strategierna till sin egen verksamhet 
och länderna de opererar i. De jobbar mycket med att alla chefer ska veta var Fortum 
är på väg inte bara i HR utan i hela företaget. Alla ska känna till deras strategi. HR 
har mer strategiarbete nu än tidigare, och de andra avdelningarna kan fokusera mer 
på sin kärnverksamhet. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Fortum har inga speciella mål med outsourcingen förutom att det ska skapa rätt lön 
och vara effektivt (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010). 

4.2.3 Relationen 
Om Fortum märker att det blir många fel på lönerna från leverantören pratar de med 
dem och talar om att det inte fungerar. Men små fel lägger de inte stor vikt på. ”Vi är 
alla människor” menar Jonsson. Deras leverantör är lyhörd och Jonsson menar att det 
handlar om att mötas för att se till att processen fungerar. Fortum kommentarer 
leverantörens arbete men lägger sig inte i deras beslut. (L. Jonsson, personlig 
intervju, 1 dec 2010) 

Fortum anser att leverantören är deras partner. Leverantören lagrar data från 
nuvarande och föregående år. De besitter mycket konfidentiell information vilket gör 
att de inte är en leverantör i mängden. Fortum har en relation med leverantören och 
Jonssons team träffar delar av löneadministrationen hos leverantören varje månad. 
Dessutom träffar Jonsson och en kollega chefer från leverantören tre gånger om året 
där de går igenom hur det ser ut, vad de vill ändra på och så vidare. Jonsson menar 
att de litar på sin leverantör. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Fortum lever efter sina värderingar och strategier så leverantören måste precis som 
Fortums anställda leva upp till dessa i det arbete de utför åt Fortum. Jonsson vet inte 
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vad leverantören har för värderingar. Det som leverantören gör åt dem ska endast 
göras enligt lagar och regler. Jonsson anser att värderingarna hade varit viktigare om 
leverantören har utfört mer mjuka delar av HR åt Fortum, som exempelvis aktiviteter 
som är närmare strategiarbetet. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

4.2.4 Problem och fördelar med HRO 
Det blev en kostsam och tung inkörningsprocess för Fortums HRO på grund av alla 
fel med lönerna och missförstånden. Det blev många straffavgifter till 
fackföreningen, men dessa har de tjänat in idag. Problemet Fortum hade när de 
började outsourca var att de gjorde för stora förändringar på kort tid. Dock hade de 
bra relation med facket hela tiden. (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Det tog ett tag att få allt att fungera, men nu känner Jonsson att allt fungerar bra och 
att de ”nästan har gått in i förvaltningsskedet”, de gör inte mycket fel alls. Det är få 
fel som inte går att rätta till på ett enkelt sätt. Personalen upplevde att det var jobbigt 
i början på grund av alla fel med lönerna. De genomförde omorganisationen på för 
kort tid, de fick inte med alla bitar i avtalet. ”Det blev ramaskri kan man säga”. (L. 
Jonsson, personlig intervju, 1 dec 2010) 

Nu när allt fungerar som det ska verkar alla på företaget vara nöjda, och Fortum har 
både fackets och de anställdas förtroende (L. Jonsson, personlig intervju, 1 dec 
2010). 

4.3 Fora 
Fora är ett servicebolag som arbetar med kollektivavtalade försäkringar. De 
förmedlar försäkringspremier och avgifter, dessutom tillhandahåller de även andra 
tjänster inom information, fakturering och inkasso. De administrerar även 
pensionsplaner för privatanställda och försäkringstjänstemän, i avtalspension SAF-
LO och FTP08. (Fora, 2009) De är ca 170 anställda i bolaget (P. Holm-Johansson, 
personlig intervju, 9 dec 2010). 

Pia Holm-Johansson är löneansvarig på Fora. Det är hon som är ansvarig för 
relationen med leverantören och det är även henne som de anställda vänder sig till 
med sina frågor. Det är Holm-Johansson som ser till att rätt lön kommer till rätt 
person i rätt tid. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

4.3.1 Beslutet och starten 
Pia Holm-Johansson var med och startade upp Foras HR-avdelning då företaget 
separerade från AMF-pension i december 1997. De var säkra på att de ville hitta en 
leverantör som kunde sköta lönehanteringen eftersom de var få och inte ville sköta 
det själva med ett system som måste uppdateras kontinuerligt. De undersökte olika 
leverantörer och valde den leverantör som de har än idag. (P. Holm-Johansson, 
personlig intervju, 9 dec 2010) 
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4.3.2 Hanteringen av HRO 
Det är endast lönehanteringen som outsourcas hos Fora. De låter bemanningsföretag 
sköta urvalsprocessen vid rekrytering, men de sköter alla intervjuer själva. Fora 
rekryterar ca 5-12 personer varje år. De flesta anställda brukar stanna länge i 
företaget och företaget växer sig inte stort. Även utbildningen sköts internt inom HR 
på grund av att det är en specifik verksamhet och det är för komplext för att låta 
någon annan sköta den. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Det är leverantören som har hand om själva instansningen av allt manuellt material 
som inte går via fil. Sedan ser de till att materialet kommer in och läggs till i 
systemet samt att det görs kontroller. Leverantören gör en preliminär lönekörning 
och kollar att allt stämmer, sedan ser de till att få all utdata och all information till 
bokslutet. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Det har inte krävts mycket resurser för att genomföra outsourcingen. Deras 
leverantör har ett bra koncept. De läser in sig på Foras kollektivavtal så att de kan 
anpassa systemet efter Foras avtal. Pia Holm-Johansson menar att det var lite jobbigt 
första gången, då dubbelkollade de för att allt skulle bli rätt. Outsourcingföretag har 
ofta bra mallar som de checkar av med menar Holm-Johansson. Fora är ett mindre 
företag som inte är lika komplicerat som större företag med komplicerade avtal. (P. 
Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

De opererar på en säker marknad. Fora säljer ingenting – de förmedlar. Skulle det bli 
förändringar vad gäller pension eller arbetsskadeförsäkringar kanske det skulle bli 
osäkert, men Holm-Johansson tror inte att det skulle ändras. De ägs av två ”säkra 
kort” – Svenskt Näringsliv och LO. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 
2010) 

Fora har ingen plan för vad de skulle göra om samarbetet skulle upphöra med 
leverantören. De vet att leverantörens system är stort och säkert. Dock pratar de om 
att undersöka vad det finns för nya system och undersöka om de skulle kunna sköta 
det själva. De planerar att eventuellt påbörja denna undersökning hösten 2011. (P. 
Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

De anställda på Fora märker inte av att företaget outsourcar. De vänder sig till Pia 
Holm-Johansson med alla frågor. Holm-Johansson kontaktar deras kontaktperson hos 
leverantören när hon behöver hjälp med beräkningar eller information från 
lönesystemet. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Pia Holm-Johansson kan lägga mer tid på andra delar inom HR nu när de har 
outsourcat. Hon vill behålla kontakten med sina egna anställda och hon ansvarar för 
lönen. Holm-Johansson tycker att det är viktigt att de anställda kan komma i 
förtroende till någon inom företaget då det kan vara känsligt med lönefrågor. Då det 
är ett ganska litet företag blir Holm-Johansson snabbt informerad om de anställda 
upplever problem med något. Då tar hon upp det med leverantören direkt. (P. Holm-
Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 
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När Fora ska göra något nytt eller starta ett nytt system gör de alltid en riskanalys där 
de undersöker hur det har varit och vad som skulle kunna ske. Stora beslut tar Pia 
Holm-Johansson upp med sin HR-chef. Om de vill börja använda ett nytt system från 
leverantören får leverantören komma och presentera förslaget och sedan tar Holm-
Johansson och HR-chefen ett gemensamt beslut. (P. Holm-Johansson, personlig 
intervju, 9 dec 2010) 

Inför varje budget undersöker de om de tror att något kommer påverkas i lön eller om 
de kommer bli många anställda. Kommer kostnaden för outsourcingen att påverkas 
eller kommer systemet förändras så att de behöver mer filer? De vill även ha 
information från leverantören om kostnaden kommer förändras till nästa år. (P. 
Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

De har en fördel i att använda samma leverantör till flera system som rör 
lönehantering. Alla förändringar som leverantören gör är anpassade till alla system 
som de har från leverantören. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Den strategi Fora följer är rätt lön, i rätt tid till rätt person. Detta vill de även att 
leverantören ställer upp på. Fora har kopplat samman den del som leverantören 
sköter med personaladministrationen. Varje månad skickas en fil från leverantören så 
att Fora kan stämma av och se att registret är aktuellt. (P. Holm-Johansson, e-post 
intervju, 13 dec 2010) 

4.3.3 Relationen 
Fora har långsiktiga avtal med leverantören. De löper på från år till år om ingen ber 
om uppsägning, vilket är ömsesidigt från båda sidor. Om de vill göra en förändring i 
kontraktet förhandlar de om detta. Dock måste de vara ute i god tid om de vill 
korrigera kontraktet. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

De har inget specifikt mål med sin leverantör. Men med de målen som Fora har, med 
exempelvis kvaliteten, gör leverantören egna uppföljningar. Leverantören mäter med 
hjälp av en checklista efter varje lönekörning och den ansvariga måste skriva i hur 
det har fungerat. Fora följer upp genom att kontrollera att lönerna är levererade och 
att det är så liten felfrekvens som möjligt, minst 98 % men helst 100 % rätt. Pia 
Holm-Johansson vill hellre ha rätt från början än att korrigera. (P. Holm-Johansson, 
personlig intervju, 9 dec 2010) 

Foras strategi och samarbete med leverantören är deras prioritet när det kommer till 
outsourcingen. Kostnaden är alltid aktuell men samtidigt fokuserar de på att de håller 
sig till sin strategi med - Rätt lön i rätt tid till rätt person.  (P. Holm-Johansson, e-post 
intervju, 13 dec 2010) 

Deras kontrakt med leverantören är väl definierat. Det definierar vem som ska göra 
vad och de har avstämningsmöten där de kontrollerar att allt fungerar. Leverantören 
får inte vara med i utvecklingsplaneringen inom Foras HR. (P. Holm-Johansson, 
personlig intervju, 9 dec 2010) 
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På deras uppföljningsmöten, som sker två gånger om året, kommer Pia Holm-
Johansson med förslag på förbättringar. De kan även träffas oftare om Holm-
Johansson känner behov av detta. Det är hon som åker till leverantören och 
diskuterar med deras kontaktperson och andra berörda, även leverantören förbereder 
punkter att ta upp på mötet. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

De har inga allmänna principer som ska gälla alla förutom att de måste ha 
kollektivavtal. De vill inte heller arbeta med företag som har dåliga 
arbetsförhållanden eller ett oseriöst företag. På grund av att de ägs av Svenskt 
Näringsliv och LO måste det vara seriösa företag som de arbetar med. De måste följa 
lagar och regler. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Fora ser sin leverantör som en partner och de har haft kontakt länge. Holm-
Johansson är ofta referensperson åt leverantören när andra bolag vill börja med 
outsourcing. Hon ställer upp då hon tycker att de har en bra dialog med leverantören 
och hon vill att de ska fortsätta ha det. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 
2010) 

De känner förtroende för sin leverantör. Leverantören jobbar aktivt med att förbättra 
sig hela tiden och hur de kan bli bättre gentemot kunden. Fora jobbar också med 
detta, de tycker att det är bra att de känner att leverantören inte kommer stagnera. (P. 
Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010)  

Om Fora har frågor får de svar direkt från sin kontaktperson. Leverantören har ingen 
vanlig support då kunderna måste ha snabba svar när det handlar om lön. Det är 
viktigt att ha en bra kontakt vid outsourcing. De hade en bra kontaktperson, men när 
den byttes ut var det besvärligt när den nya personen inte var lika insatt i deras 
företag. De vill inte byta ofta. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Om det uppstår problem löser de dem tillsammans. Ibland skriver Holm-Johansson 
upp om något har tagit för lång tid annars försöker hon vara extra noga med att tala 
om när hon behöver ha svar. De pratar mycket med varandra och de ger mycket 
feedback, även positiv. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

4.3.4 Problem och fördelar 
Pia Holm-Johansson kan inte jämföra med tiden innan outsourcingen då Fora började 
outsourca ungefär ett halvår efter att de blev eget bolag och den första tiden skötte 
AMF-pension lönerna. Dock menar Holm-Johansson att de fått mer kontroll nu när 
de har ett nytt avtal kopplat till lön.  Nu kan leverantören arkivera åt dem och de har 
ett nytt system där hon kan gå ut och göra egna avstämningar. Det har lett till mer 
kontroll och allt går smidigare. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Det besvärliga med att outsourca löner är att de måste vara ute i god tid med alla 
handlingar. Deras kontaktperson har många företag som ska hanteras, för att de ska 
hinna allt behöver de handlingarna mycket tidigare än om Fora skulle sköta 
lönehanteringen själva. De kan förhandla lite med datumen och om de hör av sig i 
god tid kan de få skjuta lite på tiden. De försöker tala om för leverantören när de är 
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något speciellt som kan påverka dem, exempelvis vid lönerevision och i december. 
(P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010) 

Leverantören anpassar sig mycket efter dem, vilket Holm-Johansson tycker är bra. 
Därför försöker hon göra det så bra som möjligt för dem. Hon skriver ibland en extra 
löneart fast hon inte behöver och det leder till att hon kan få skjuta lite på dagarna om 
de har svårt att hinna med. Foras kontaktperson sköter åtta företags lönehantering 
och det är lätt att ett litet företag som Fora inte prioriteras lika högt som de större och 
mer komplicerade, men Holm-Johansson menar att de upplever samma prioritet som 
de andra företagen. (P. Holm-Johansson, personlig intervju, 9 dec 2010)  
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5  
Analys & diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det insamlade materialet från Fortum och 
Fora utifrån teorin. 

 

5.1 Bör respondenterna outsourca enligt teorin? 
Fortum började med att outsourca stora delar av sin löneadministration men det 
visade sig att detta område blev för komplext för en utomstående part att hantera. 
Hos Fora har de valt att endast outsourca lönehantering, eftersom att de anser att 
deras verksamhet är så pass specifik och komplext för att låta någon leverantör 
leverera andra delar inom HR. Detta stämmer in på Simmonds och Gibson (2008) 
som menar att vissa företag är bättre lämpade att outsourca än andra och att en extern 
leverantör aldrig kan lära sig tillräckligt mycket om ett företags specifika område. 

Fortum har lämnat ifrån sig en del av sin lönehantering, men de sköter fortfarande 
mycket själva. De anser att detta är för att behålla kontrollen och för att det skulle 
vara för komplext för en extern part att hantera. Fördelen är att de inte släpper 
ifrån sig de aktiviteter som handlar om värderingar och de är mindre sårbara. Fora 
har släppt mer på kontrollen och i och med det har de fått mer kontroll och 
flexibilitet. Om Fortum skulle ha fortsatt att outsourca stora delar och Fora skulle 
ha valt att outsourca fler delar skulle detta ha lett till högre priser från leverantören 
på grund av dess komplexa behov. Det skulle även kunnat ha lett till att Fortum 
och Fora skulle ha fått högre kvalitet eftersom att leverantören måste lägga ner 
mer tid på att utarbeta en lösning för dem. Det finns så att säga somliga positiva 
aspekter med att de endast valt att outsourca vissa delar av lönehanteringen med 
tanke på företagens komplexitet. Likväl finns det även en missad chans att få ett 
högre värde av sin outsourcing men till en allt större risk.    

Företag som opererar på en osäker marknad har större fördelar av att outsourca 
(Abraham & Tylor refererat i Klaas et al 1999). Fortums VD nämnde i sin årsrapport 
2009 att deras efterfrågan förväntas öka samt att de sprider sin risk med olika sorters 
produktion (Fortum, 2009). Enligt Holm-Johansson opererar Fora på en säker 
marknad eftersom att de inte säljer något utan förmedlar och dessutom ägs av ”två 
säkra kort”, Svenskt näringsliv och LO. Ju mer osäker branchen är desto mer värde 
bör företagen uppleva av att outsourca (Klaas et al 1999). 

Eftersom Fora agerar på en säker marknad har de inte lika stora fördelar och 
upplever inte samma värde av att outsourca, det kan vara anledningen till varför 
de endast outsourcar lönehanteringen. Fortum agerar mer på en osäker marknad 
då de indirekt är beroende av verkstadsindustrins efterfråga. De försöker dock 
göra den stabilare genom att sprida sin risk. Fortum borde gynnas i det här fallet 
mer av att outsourca delar inom HR relativt sett gentemot Fora. Dock upplever vi 
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att Fora verkar vara positivare till att öka outsourcingen än Fortum, vilket 
motsäger teorin.  

Abraham & Tylor (refererat i Klaas et al 1999) menar att större företag (som Fortum) 
inte har lika stora fördelar som mindre företag (som Fora) vid outsourcing. Fortum är 
ett stort företag med 11 613 anställda och de har valt att göra mycket själva. Fora har 
ca 170 anställda och har även de valt att göra mycket själva. Klaas et al (1999) menar 
att företag inte upplever högre värde om de outsourcar flera delar av sin HR vilket 
stämmer in på Fortum då de drog tillbaka vissa funktioner och sköter dessa internt 
numera. Foras chefer skulle enligt Klaas et al (1999) inte uppleva ett högre värde om 
de skulle outsourca fler delar.  

Fortum är ett stort företag som har många verktyg och stor personalstyrka, därför 
kan och borde de sköta mycket själva. Fora är ett litet företag men som 
fortfarande är för komplicerat för att låta en utomstående part sköta för stora delar 
av deras HR. Fortum upplevde inget högre värde av att outsourca stora delar av 
HR därför tog de tillbaka vissa delar. Fora däremot fick mer kontroll och inblick i 
outsourcingen när de utökade outsourcingen med fler system från leverantören. 
Frågan är ifall det är storleken som är den bidragande faktorn eller ifall det finns 
andra saker som har påverkat resultatet? 

5.2 Respondenternas val av outsourcade aktiviteter   
Byham och Riddle (refererat i Stroh & Treehuboff, 2003) anser att kärnverksamheten 
bör hållas internt vilket Fortum och Fora har valt att göra. De har valt att outsourca 
endast delar av lönehanteringen vilket stöds av Stroh & Treehuboff (2003): Det är 
bättre att göra det själv om det krävs mer resurser att outsourca. Fortums 
lönehantering skulle ha krävt stora resurser att behålla internt på grund av att 
systemet var föråldrat och delar av personal gick i pension. Hos Fora skulle de 
behöva anställa fler medarbetare och uppdatera ett eget system ifall de skulle behålla 
det internt. Varken Fortum eller Fora har outsourcat delar som berör företagskulturen 
och utvecklingsplanering vilket stöds av Wang & Cao (2010). Ifall Fortum och Fora 
skulle ha gjort detta skulle de varit sårbara enligt Khanna & New (2005).  

Vi bedömer att det hos båda företagen skulle krävts mer resurser att sköta de 
outsourcade delarna internt än att outsourca. Deras val av att låta en leverantör 
sköta lönehanteringen finner vi vara ett bra val då det inte påverkar deras 
kärnverksamhet, företagskultur samt utvecklingsplanering. Vi finner att 
företagens arbete överensstämmer med teorin, deras val att outsourca sin 
lönehantering kan alltså anses vara motiverat. 

Ringman & Trondsen refererat i Simmonds & Gibson (2008)  menar att det finns 
olika typer av outsourcing. Fortum och Fora tar hjälp av bemanningsföretag vid 
rekrytering. Fora gör det vid urvalsprocessen och Fortum vid rekrytering av högre 
chefer. Detta skulle klassificeras som out-tasking enligt Simmonds & Gibson (2008). 
Varken Fora eller Fortum outsourcar hela HR utan båda har valt endast delar av 
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lönehantering och rekrytering. Vilket enligt Simonds & Gibson (2008) skulle klassas 
som selektiv outsourcing. Detta val att outsourca lönehantering stöds av Wang & 
Cao (2010) eftersom att de inte anser att det område inte har en stark koppling till 
företagens kärnverksamhet.  

Fortum och Fora har valt att outsourca till den grad som passar dem bäst. De har 
fortfarande kontroll över sin selektiva outsourcing, men slipper det enkla, men 
tidskrävande, administrativa arbetet med lönerna som inte tillhör 
kärnverksamheten.Vi konstaterar att deras out-tasking gör att de även har kontroll 
över vem som ska bli deras nya medarbetare. Vår tolkning är att de använder en 
annan leverntör vid rekrytering, en anledning till detta kan vara att det är enklare 
att ta hjälp av en leverntör som är verksam på samma ort som företaget. 

Företag bör inte lita på standardiserade lösningar (Simmonds & Gibson, 2008). 
Leverantören erbjuder standardiserade verktyg som Fortum förde över sin 
information till. Verktygen var redan färdiga och sedan kompletterade Fortum med 
sin information. Holm-Johansson på Fora säger att de tog leverantörens system 
eftersom att de har ett bra koncept med bra mallar som leverantören checkar av med. 
Simmonds & Gibson (2008) anser att verktygen ska anpassas till organisationen så 
långt som möjligt.   

Leverantörens system är standardiserade men de anpassas efter kundernas behov 
och olika avtal. Vi menar att företagen har anpassade system så långt det går. Att 
anpassa ett lönesystem mer till företagen är inte nödvändigt, här fungerar det med 
ett mer standardiserat system. Det hade varit viktigare att anpassa outsourcingen 
efter företaget om det hade handlat om rekrytering eller utbildning. Då de är mer 
specifika för företaget. Vid löner är det någorlunda lika från företag till företag, 
där är det avtalen som skiljer sig.  

Eftersom Fortum har valt att endast outsourca delar av lönehanteringen har de fått 
mer tid att arbeta med lönefrågor och strategi vilket även påtalas i artikeln ”Thoughts 
of Outsourcing” (2010). Holm-Johansson anser att hon kan lägga mer tid på andra 
delar. Fora skulle ha behövt anställa mer personal om de skulle ha behållit 
lönehanteringen internt. I ”Thoughts of Outsourcing” (2010) menas att detta faktum 
gör att HR får mer tid till att skapa bra beslutsunderlag.  

Artikeln ”Thoughts of Outsourcing” (2010) säger även att företaget får tillgång till 
expertis som de kanske inte hade råd att anställa. I samma artikel menas att företaget 
bör outsourca om de inte får något mervärde av att sköta funktionen internt. Fortum 
valde att outsourca för att deras system var föråldrat. Jonsson menar även att det är 
svårt att få tag i löneadministratörer idag. Fora ville inte hantera ett eget system samt 
att de vill hålla HR-avdelningen liten, därför valde de att outsourca  

Fortum valde att outsourca för att systemet var föråldrat samt att de skulle behövt 
anställa ny personal. Det passade bra att outsourca och det har lett till att de kan 
lägga mer tid på andra delar inom HR. Fora vill hålla HR litet och om de skulle 
behållit lönehanteringen själva skulle de ha behövt anställa en person till. 
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Dessutom tillkommer problemet med att underhålla systemet. Detta borde i 
längden göra att företagen får bra beslutsunderlag och skapar sig en bättre strategi 
som kan gynna dem båda. Angående Fora och Fortum anser vi att det finns 
betydande vinningar vid valet att outsourca då det inte tycks finnas belägg för att 
det skulle skapa något mervärde av att hålla det internt. Både Fortum och Fora har 
tjänat in mer tid till HR genom att outsourca, trots att de är färre som arbetar 
vilket överrensstämmer med teorin. 

Fortum har valt att behålla rekryteringen internt eftersom att de har verktyg för detta. 
Fortum rekryterar ofta (2009 rekryterades 451 personer (Fortum, 2009)) och tar 
endast hjälp av rekrytering av höga chefer. Klass et al (2001) menar att det är företag 
som rekryterar sällan som gynnas mest av att outsourca. Däremot rekryterar inte Fora 
ofta, de rekryterar mellan 5-12 personer varje år. Fora vill behålla rekrytering internt 
och tar endast hjälp av bemanningsföretag vid urvalsprocessen och vill sköta alla 
intervjuer själv tillsammans med facket. Enligt Stroh och Treehuboff (2003) är det 
företaget som vet vilka som passar företaget bäst, därför skall Fortum och Fora i alla 
fall ha sista ordet vid rekryteringen.  

Fortum har bra verktyg samt befinner sig i en komplex bransch och därför bör de 
sköta rekryteringen själva. Fora outsourcar egentligen så mycket de kan av 
rekryteringen eftersom de låter bemanningsföretagen göra urvalet och de själva 
sköter bara intervjuerna, därför anser vi att de följer teorins rekommendationer. 
Fora bör ha betydande vinningar att outsourca rekryteringen relativt sett jämfört 
med Fortum eftersom att de rekryterar mer sällan. Dock tycker vi att de har gjort 
ett bra val i att sköta merparten av rekryteringen själv då de kan få en större 
kontroll att företaget får rätt medarbetare.  

Fortum befinner sig i en komplex bransch som gör att de kräver en hög specificerad 
utbildning hos de anställda (Fortum, 2009). Fora har en specifik verksamhet de är de 
enda som sysslar med detta och det är för komplext för att låta någon annan ha hand 
om utbildningen. På grund av företagens komplexitet skall utbildningen skötas 
internt enligt Stroh & Treehuboff (2003).  

Fortum och Fora sköter utbildningen internt vilket de bör göra enligt teorin. Vi 
bedömer att företagen har undvikit att outsourca de inlärningsprocesser som ger 
dem konkurrensfördelar och både Fortum och Fora har undvikit problemen med 
att överföra tyst kunskap till utomstående parter. Företagen har alltså gjort ett bra 
val när det handlar om utbildningen. Företagen bör dock undersöka vad som är 
mest kostnadseffektivt, internt eller outsourcing, när det handlar om enstaka 
standardiserade utbildningar.  
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5.3 Modell för styrning av outsourcing 
Nedan analyseras och diskuteras om Fortums och Foras interna hantering och 
relationer överensstämmer med teorin.   

5.3.1 Strategi 
Fortum har en tydlig strategi och plan för hur de ska göra ifall samarbetet med 
leverantören inte skulle fungera. De har sett till att denna process ska bli enkel så att 
de inte blir sårbara. Fora däremot har ingen plan. De har funderat på att påbörja en 
undersökning om alternativ hösten 2011. Enligt Burkholders (2006) syn på strategi 
ska det finnas en tydlig plan ifall samarbetet med leverantören skulle upphöra. 

Vi bedömer att Fora borde ha en plan och strategi och bör utarbeta en sådan. Att 
de inte har utarbetat detta än, kan visa hur bra relation de har med leverantören. 
Fortum har en bra plan och har undvikit denna sårbarhet, men det kan även leda 
till att de har lite mer distans till leverantören. Likväl är det bra att Fortum har en 
plan för hur de skulle göra om de skulle behöva sköta lönehanteringen helt själva. 
Det skulle dock kosta mycket att ta tillbaka lönehanteringen internt trots att de har 
en bra plan. Det kan vara en anledning till att Fortum ser fördelarna med att ha en 
leverantör till detta. Fora har fortfarande ingen färdig plan för detta så de är 
kanske inte helt medvetna om vad det skulle kunna kosta. Fortum gör ingenting 
extra och förväntar sig inte heller något extra från leverantören. Vi upplever att 
Fortum har en mer professionell relation med leverantören medan Fora och 
leverantören har en mer personlig och nära relation. Företagets storlek kan ha 
betydelse i detta fall.  

Enligt Burkholder (2006) bör hela företaget vara medvetna om företagets uppdrag 
och strategi. Det kan vara svårare och dyrare att styra integrationen av HR och 
strategin vid outsourcing (Connor & Prahalad, Ulrich refererat i Klaas et al, 1999). 
Jonsson påtalar att de arbetar mycket med att alla skall vara upplysta om vart Fortum 
är på väg. Fortum har en gemensam strategi som sedan anpassas till de olika 
företagen inom koncernen. Foras strategi inom HR är – rätt lön, i rätt tid till rätt 
person. Fortum och Fora är även noga med att leverantören lever upp till deras 
värderingar vilket Klaas et al (2001) anser är viktigt för att få effektivitet.  
  

De strategiska problem som kan uppstå inom HRO, vilka beskrivs i teorin anser vi 
dock inte berör Fortum och Fora då de endast outsourcar de administrativa 
bitarna. Vi tycker att det är bra att båda företagen ser till att leverantören även 
innefattas i sin strategi då det annars skulle finnas risk för minskad effektivitet. 

Milgram and Roberts (refererat i Klaas et al, 1999) påtalar att för att göra en lyckad 
outsourcing ska det vara en bra integrering mellan de olika delarna inom HR oavsett 
om de är interna eller outsourcade. Fortums omorganisation 2009 syftade till att 
utöka den interna kommunikationen för att vidare integrera olika enheter (Fortum 
2009). Fortum har en smidig överföring av information till leverantören, det mesta 
sker automatiskt. Hos Fora är lönen sammanlänkad med det personaladministrativa 
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registret. Varje månad får Fora en fil från leverantören för att stämma av så att 
registret är aktuellt.  

Då leverantören sköter outsourcingen på en annan ort blir det svårt att integrera 
dem med de andra delarna inom HR, utöver teknisk integration. Det Fortum har 
gjort är att se till att informationen förs över smidigt. Fora får en fil så att de kan 
se ifall registret är uppdaterat. Detta ser vi som ett tecken på en integration mellan 
företag och leverantör. Ifall Fortums utökade interna kommunikationer har 
bidragit till en bättre kommunikation med leverantören är inget vi kan besvara. 
Dock är det ett steg i rätt riktning. Vi tycker att teknisk integration är ett område 
de bör se över. Kan de ytterligare integrera företagen för att få en än smidigare 
och effektivare kommunikation?         

5.3.2 Styrning 
Burkholder (2006) beskriver beslutsunderlag och de faktorer som bör ingå. Fortum 
definierat vem som fattar beslut, mål och regelverk. De gör även utvärderingar och 
diskuterar framtida risker och vad som kan hända. Fora gör en riskanalys där de ser 
hur det har varit och vad som skulle kunna ske ifall de inför ett nytt system. Fora har 
en tydlig överrenskommelse som definierar uppgifter och vem som fattar beslut. 
Några specifika mål finns ej, utöver att de vill förbättra systemen.  

Teorin överrensstämmer med att företag bör definiera vem som tar beslut, 
utvärderingar och riskanalys. Vi ser dock att Fora inte diskuterar mål vilket de 
borde göra för att få en optimal outsourcing. Det skulle kunna diskuteras ifall 
deras strategi är en del av deras mål. Rätt lön, i rätt tid, till rätt person. I sådana 
fall anser vi att företaget bör diskutera utifrån detta och försöka svara på ifall de 
uppfyller målet och hur de skulle kunna förbättra processen. Vi finner inget i 
intervjun för de övriga delarna som (Burkholder 2006) anser bör innefattas i 
beslutsunderlag. Detta kan också vara ett exempel där teorin inte fungerar för 
svenska bolag. Företagen har underlag för sina beslut men de ser inte precis 
likadana ut som Burkholder beskriver.  

Augustsson & Bergstedt Stens (1999) beskrivning att när företag utför aktiviteten 
själva finns det tolerans vid förseningar och små brister men ej vid outsourcing. På 
Fortum lägger de inte stor vikt vid småfel. Det är endast när det är större och många 
fel som Fortum agerar. Pia Holm-Johansson säger att de har avstämningsmöten och 
ifall hon skulle tycka att det tar för lång tid säger hon till leverantören. Fora vill ha en 
liten felfrekvens, minst 98 % rätt från början än att få korrigera senare. Det finns 
alltid datum då informationen ska vara hos levernatören men de kan förhandla lite 
om detta. Leverantören anpassar sig mycket efter Fora och Holm-Johansson skriver 
ibland en löneart fast hon inte behöver, detta gör att Holm-Johansson i sin tur kan få 
skjuta lite på dagarna något annat tillfälle.  

Fortum och Fora är ganska toleranta mot leverantören vilket motsäger teorin. De 
kräver att leverantören sköter sig, men de är samtidigt medvetna om att alla gör 
fel. Fortum är noga med att kontrollera uppgifterna som skickas iväg och det gör 
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att det inte finns några oklarheter vem som har gjort fel om någon får fel lön. Vi 
anser att som företag kan de inte i alla lägen vara intoleranta mot partnern. Det 
måste ibland finnas tolerans och förståelse för att skapa en hälsosam 
företagsmiljö. Därför menar vi att företagen har en bra avvägd förhållning 
gentemot sin leverantör.        

Burkholder (2006) framhäver att företag ska ha en beslutsrättighetsmodell och att de 
inte ska lägga sig i leverantörens beslut. Fortum har en tydlig beslutsprocess och vem 
som får ta beslut. Det finns ett tydligt flödesschema som visar internkontrollen. 
Leverantören blir sedermera informerad om de beslut som tas, och sedan har de även 
möten med leverantören där de diskuterar arbetet. Fora har också tydligt definierat 
vem som får fatta beslut. Holm-Johanson diskuterar stora beslut med HR-chefen och 
sedan har hon uppföljningsmöten med leverantören där de diskuterar outsourcingen. 
Varken Fortum eller Fora lägger sig i leverantörens beslut utan kommenterar endast 
arbetet som de sköter åt dem.  

Vi anser att Fortum och Foras hantering gör att de undviker osäkerhet och dåliga 
resultat inom företaget som annars kan uppstå enligt Burkholder. Vi finner inget 
stöd i intervjun med Fortum ifall leverantören får komma med rekommendationer 
till något av företagen vilket enligt Burkholder är ett starkt tecken på samarbete. 
Däremot låter Fora leverantören presentera förslag på nya system eller lösningar. 
Vi ser att båda företagen har en tydlig beslutsstyrning men de beskriver ingen 
modell.  

Burkholder (2006) anser att det bör finnas en grupp som utarbetar allmänna principer 
som gäller alla inklusive leverantören. Hos Fortum har företaget värderingar som 
hela företaget inklusive leverantören i det arbete de sköter åt Fortum, men Jonsson 
menar att dessa utarbetas på högre nivå och inte som Burkholder (2006) beskriver 
det. Leverantören måste även följa Foras värderingar. 

Vi finner inte stöd i intervjun att varken Fortum eller Fora har utarbetat allmänna 
principer förutom att de endast vill arbeta med bra företag som följer lagar och 
regler. Om vi utgår ifrån teorin anser vi att båda företagen bör införskaffa sig 
allmänna principer mellan sig och leverantören.  

Det bör finnas en standardiserad ledning som tar de större besluten och en 
styrningsgrupp som diskuterar dessa beslut och berörda områden som har med 
outsourcingen att göra. Leverantören bör sitta med i denna grupp. (Burkholder, 2006) 
På Fortum träffar Jonsson HR-cheferna i Sverige varje månad och diskuterar hur det 
ser ut i organisationen, olika problem, vad de bör förändra. Det de kommer fram till 
kommuniceras ut till övriga delar i företaget och till leverantören. Holm-Johansson 
menar att det är hon som är deras styrgrupp.  

De områden Burkholder (2006) anser att styrgruppen ska innefatta är kontrakt, 
ekonomistyrning och leverans av tjänster. Dessa ingår i Fortums diskussioner. På 
Fora är det Holm-Johansson som är denna styrgrupp och hon hanterar kontraktet och 
leverans av tjänster, rätt lön i rätt tid.  

~ 32 ~ 
 



Human Resources Outsourcing – att släppa kontrollen 

Företagen har den standardiserade ledningen och styrgruppen/personen som 
beskrivs i teorin. Däremot skiljer sig teorin mot Fortum och Fora då de har dessa 
styrmöten internt och sedan träffar de leverantören vid ett annat tillfälle. Vi menar 
även att de handhar de områden som Burkholder rekommenderar. Enligt teorin är 
det bra om leverantören finns med på dessa styrmöten något företagen kanske bör 
överväga när de diskuterar lönehantering. Dock anser vi att detta i så fall borde 
vara med syftet att leverantören kan komma med rekommendationer men inte 
med beslutsrättighet.  

5.3.3 Externa relationer 
Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar att uppföljning skall prioriteras högt för 
att se att företaget får vad de betalar för samt ser till att relationen med leverantören 
utvecklas enligt planerna. På Fortum sker en kontinuerlig uppföljning av samarbetet 
med leverantören. Fora samlar på sig saker som de vill ta upp och det sker på deras 
uppföljningsmöten med leverantören två gånger om året.   

Vi finner att båda företagen har kontinuerliga möten med leverantören vilket 
överensstämmer med teorin. Detta är något vi finner vara viktigt för att se till att 
företagen gynnas av sitt val att använda en leverantör. Fora som upplevs ha en 
närmare relation med leverantören träffar dock leverantören mer sällan i 
förhållande till Fortum. Kan detta bero på att de är mindre och inte har ett lika 
stort behov av att träffas ofta, eller beror det på att de litar på att leverantören 
sköter sitt jobb? 

Simmonds & Gibson (2008) menar att det är viktigt att ha en bra relation och 
förtroende mellan parterna. Fora känner förtroende för leverantören och ser dem som 
en partner. De har haft kontakt under lång tid. Holm-Johansson känner många 
anställda hos leverantören. Jonsson menar att de ser leverantören som en partner och 
känner förtroende för dem. Jonsson säger vidare att detta är något de måste ha då 
leverantören hanterar mycket konfidentiell information något som Gainey och Klaas 
anser är viktigt annars kan de riskera att leverantören agerar ofördelaktigt mot 
företaget genom att ge ut denna informationen till andra parter (refererat i Simmonds 
& Gibson, 2008).  

Vi kan konstatera att båda företagen känner förtroende för sin leverantör och ser 
den som en partner. Dock anser vi att Fora har kommit längre i sitt partnerskap 
med leverantören. Detta kan bero på att de har haft en längre relation med 
leverantören. Vi tror inte att leverantören skulle ge ut den konfidentiella 
informationen då det skulle missgynnat deras rykte. Emellertid kan Fortum och 
Fora aldrig vara helt säkra på att partnern inte utnyttjar sin ställning när de 
handhar denna information. Därför är det viktigt att företag och leverantör 
samarbetar och gynnar varandra för att minimera riskerna för något sådant.       

Simmonds & Gibson (2008) menar att förtroende är en förutsättning för att ha en 
långvarig relation, men detta leder till leverantören inte konkurrerar på samma sätt 
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och företaget måste se över kontraktet och kvaliten kontinuerligt vilket Fortum även 
gör. Hos Fora ses kontraktet över och leverantören gör en del av kvalitskontrollerna.  

I båda företagen ses kontraktet över kontinuerligt. Och de kontrollerar att 
kvaliteten och kontraktet upprätthålls. För Fora finns det större risk eftersom de 
har kommit längre i sitt partnerskap, därmed tycker vi att det är allt viktigare att 
de kontrollerar kvaliteten och att de har de effektivaste systemet. Holm-Johansson 
menar dock att leverantören hela tiden uppdaterar sig, de behöver inte vara rädda 
för att leverantören ska bli ineffektiv. 

Problemet Fortum råkade utför i det tidiga skedet av outsourcingen var att den ena 
parten inte visste vad den andra gjorde. Burkholder (2006) menar att detta är ett 
vanligt misstag. Fora hade inte detta problem. 

Fortum är ett stort förtag som är komplicerat, därför kan det ta lite tid för 
leverantören att få koll på allt. Det blev nog lite för mycket med 
omstruktureringen som gjordes i samma veva. Om många byter uppgifter och 
avtal. Samtidigt som alla avtal ska in i det nya systemet hos någon annan är det 
inte oväntat att det blir problem. Fora upplevde inte dessa problem då de är 
mycket mindre och de fick hjälp av AMF under det första uppbyggnads skedet, 
vilket gjorde att de inte påverkades lika hårt av outsourcingen. Vi bedömer att 
Fortum, Fora och leverantören har kontroll på vad den andra parten gör och inte 
riskerar att utsättas för detta i framtiden.  

Företag bör ha en dialog som Burkholder (2006) beskriver det. Jonssons team träffar 
delar av löneadministrationen varje månad samt träffar chefer från leverantören och 
går igenom hur det ser ut, samt ifall det finns något de vill ändra på. Dessutom träffar 
Jonsson och en kollega chefer från leverantören tre gånger om året. Holm-Johansson 
anser att det är viktigt att ha en bra kontakt vid outsourcing. Hon försöker i sin tur 
göra det så bra som möjligt för leverantören. Fora och leverantören pratar mycket 
med varandra och de ger mycket feedback, även positiv. Leverantören har bett 
Holm-Johansson att vara referensperson när andra bolag vill starta outsourcing, det 
ställer hon upp på, eftersom de har en bra dialog.  

Vi kan konstatera att båda företagen träffar och diskuterar med leverantören. Dock 
finner vi inte stöd för att Fortum ser hur de kan gynna leverantören, det kan bero 
på att Fortum är ett stort företag och det är svårt att anpassa sig efter en leverantör. 
Fora däremot, är ett mindre företag som är lite mer flexibelt och gör mer för 
leverantören än Fortum, även om de också mest fokuserar på hur de skulle kunna 
göra det bättre för Fora. Vi upplever att Fortum har en mer monologliknande 
situation med leverantören medan Fora har en dialog. Även detta kan bero på 
storleken för företagen men även hur lång relation de har haft med leverantören. 

Burkholder (2006) menar att det kan vara bra att ha mål med leverantören, men som 
tidigare nämnt är Fortums och Foras enda mål med detta samarbete, rätt lön och 
effektivitet och inga andra specifika mål med leverantören finns.  
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De outsourcar endast lönehanteringen, därför har de inte lika stort behov av att ha 
mål, men vi anser med utgångspunkt från teorin att de vore bra om företagen hade 
detta. Det kan leda till bland annat ökad effektivitet, bättre kontroller och 
flexibilitet. Dessa behöver inte vara komplicerade, bara för att se att partnerskapet 
utvecklas mot en optimal outsourcing.  

Jonsson menar att Fortum är kostnadsmedvetna men det är inte deras prioritet utan 
det är att det sker en effektiv process. Hos Fora ser vi att de överväger kostnader men 
även i detta fall är kostnaden inte prioriterad. Fora fokuserar istället på samarbetet 
och det gemensamma målet. Bi & Zhou (2010) anser att företag inte enbart bör 
fokusera på kostnader.  

Vi ser att inget av företagen fokuserar på kostnader. Även om kostnadsfördelar 
ibland uppstår kan det ibland vara negativt att fokusera endast på kostnader. Det 
kan leda till att andra viktigare saker då samtidigt åsidosättas, exempelvis bra 
kommunikation, effektivitet och flexibilitet som i brist på fokus i sin tur kan ge 
upphov till framtida kostnader.  

Då det uppstår större problem mellan leverantören, diskuterar Fortum detta med 
leverantören och struntar i mindre problem. Holm-Johansson tycker att det är lätt att 
lösa problem, Fora pratar mycket med leverantören. Burkholder (2006) vill att 
problemen ska lösas och inte att de skall skylla på varandra. 

Vi ser att företagen fokuserar på att lösa problemen på bra sätt. Fortum försöker se 
till att det är tydligt vem som gör fel. Det blir ingen ”pajkastning” eftersom de har 
tydliga kontroller.  

Burkholder (2006) menar att det bör finnas en relationschef som har hand om 
relationen med leverantören. Det är Jonsson på Fortum och Holm-Johansson på Fora 
som sköter relationen med leverantören.  

Lena Jonsson och Pia Holm-Johansson kan kopplas ihop med den relationschef 
som Burkholder (2006) menar att företaget bör ha. Dock jobbar de inte med alla 
de funktioner som Burkholder menar att de bör göra. På grund av att Fortum och 
Fora endast outsourcar en relativt enkel och administrativ aktivitet har de inte 
samma behov av att göra alla de delar som Burkholder menar att denna chef ska 
göra. Holm-Johansson ser ifall det finns nya användningsområden hos 
leverantören som kan implementeras i företaget, samt undersöker ifall 
leverantören har de senaste systemen. Det framgår inte i intervjun ifall Fortum 
tillkämpar denna ”benchmarking” vilket de bör göra om de inte redan gör det. En 
av aktiviteterna är kritiserade, opinionsbildandet, detta anser vi inte vara lämpligt i 
dessa företag då denna person kan anses vara en ”förrädare” vilket skulle förstöra 
förtroendet från de anställda. 
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5.3.4 Interna relationer 
Andre Rude (refererat i Stroh & Treehuboff, 2003) anser att företaget bör spara 
personer inom HR som har kunskap inom det område företaget outsourcar ifall det 
skulle uppstå eventuella problem med leverantören. Hos Fortum arbetar Jonsson och 
hennes fem lönespecialister inom det område som outsourcas och hos Fora arbetar 
Holm-Johansson sedan 1997 då hon var med och byggde upp den HR avdelningen.  

Skulle Fortum och Fora valt att outsourca hela avdelningen skulle företagen 
kunna gå miste om medarbetare som kan fastställa företagens behov. Vi anser att 
Jonsson och Holm-Johansson besitter den kunskap inom området som krävs för 
att hantera outsourcingen, de har kunskapen att fastställa företagets behov. 
Företagen bör alltid se till att behålla intern personal som kan styra upp och 
hantera outsourcingen.  

Stroh & Treehuboff (2003) anser att outsourcing kan ha effekt på moralen och 
hänvisar till att företaget bör ha en öppen diskussion med medarbetarna. Vid 
inledningen av outsourcingen hos Fortum påtalar Jonsson att personalen var upprörd 
på grund av alla fel. Under hela processen har Fortum dock haft en bra relation och 
diskussioner med facket. Den omorganisation som skedde 2009 syftade bland annat 
till att höja moralen och självkänslan hos de anställda (Fortum 2009). Hos Fora 
började de använda en leverantör kort tid efter att de startat verksamheten. Ifall det 
skulle finnas några frågor vänder sig medarbetarna sig till Holm-Johansson vilket gör 
att de anställda inte märker av outsourcingen.  Bi & Zhou (2010) anser att det kan 
uppstå en intern konflikt vid outsourcing exempelvis kanske personalen anser att det 
kommer nya personer som inkräktar på deras område.  

Fortum menar att deras anställda är nöjda och har förtroende för arbetet idag. De har 
ett starkt samarbete med facket. Fora undersöker inte hur de anställda upplever hur 
samarbetet fungerar eftersom Holm-Johansson får höra det från personalen direkt. Då 
tar hon upp det med leverantören. Burkholder (2006) menar att det är viktigt att 
undersöka hur de anställda och de andra avdelningarna upplever att arbetet fungerar. 
Burkholder (2006) menar även att det är viktigt att ge levernatören feedback och att 
ge en prognos om hur det kommande året kommer att se ut. Detta menar Jonsson  att 
Fortum gör. Fora gör en prognos vid budget ifall de tror att något kommer påverka 
lön, kostnaden för outsourcingen eller om systemen måste förändras. Detta 
informeras leverantören om, samtidigt vill Holm-Johansson att leverantören 
meddelar Fora om de kommer genomföra förändringar som kommer påverka 
kostanden för Fora. Fora ger mycket feedback till leverantören.  

På Fora behöver de inte ha någon diskussion eftersom medarbetarna kommer till 
Holm-Johansson när de upplever problem. Fortum har löst det så att de anställda 
ringer direkt till leverantören om de har fått fel på lönespecifikationen. Det hade 
kanske varit bättre om de hade skött detta själva, men samtidigt sparar det tid 
eftersom de går direkt till källan. Att Fora inte upplevt problem med moralen då 
de outsourcade kan bero på att de inte har behövt omfördela personalen. Fortum 
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har inte heller detta problem då många gick i pension och de var mitt inne i en stor 
omorganisation inom företaget. Båda företagen ger feedback till leverantören och 
meddelar om det blir några förändringar till nästa år. Detta stämmer överens med 
teorins rekommendationer och vi anser att detta är viktigt för att bibehålla en bra 
relation med leverantören.  

5.3.5 Programförvaltning och operativ förvaltning 
Fortum har inte investerat stora resurser utöver att de fört över information till 
leverantören, det är leverantören som står för lönesystemet. Leverantören har alltså 
inte heller gjort någon större investering till detta samarbete. Fora använder även de 
leverantörens system. Om någon part skulle ha lagt en större investering skulle detta 
ha lett till ett större beroende. Någon skulle kunna riskera att utsättas för den ena 
parten utnyttjar den andras beroende. (Klaas et al, 1999) 

Varken Fortum eller Fora riskerar att utnyttjas av leverantören då ingen av dem 
gjort en större investering i samarbetet. Dock skulle Fortum kunna utnyttja sin 
ställning då de är ett stort företag som har förberett sig för risken att behöva byta 
leverantör. De bör dock inte utnyttja sin ställning då det kan påverka relationen 
negativt.   

Bi & Zhou (2010) säger att företaget inte kan vara säkra på att få det de utlovats av 
leverantören samt att det kan finnas en ineffektiv process som påverkar företagen. 
Fortum agerar ifall de inte får det som de betalar för och kontrollerar processen just 
för att se att det är en effektiv process och tydliga riktlinjer. Holm-Johansson tycker 
att det finns mer kontroll och effektivitet idag med deras digitala system. Fora talar 
om för leverantören ifall något tar för lång tid. De har ett tydligt kontrakt annars vill 
de inte skriva under nästa gång.      

Fortum och Foras leverantör verkar vara ett seriöst företag som håller sitt avtal. 
Detta kan vara ett exempel på där vår teori inte passar in i Sverige, då vi är ett litet 
land där ett dåligt rykte sprids fort, därför måste alla företag sköta sig om de vill 
vara kvar på marknaden. Vi anser att företagens kontrollsystem har säkerställt att 
effektiviteten och kvaliteten upprätthålls.    

Artikeln ”Thoughts of outsourcing” (2010) menar att nackdelar med outsourcing ger 
upphov till minskad kontroll och att det kan ta lång tid till att få svar på frågor. Hos 
Fortum har de infört kontrollsystem och kommit överens om hur lång tid det får ta att 
besvara frågor. Holm-Johansson hos Fora kan inte svara på om det är längre dröjsmål 
idag eftersom att de outsourcade så pass snabbt inom organisationen. Däremot säger 
Holm-Johansson att Fora har fått ökad kontroll och allt går smidigare.  

Det är egentligen tvärtemot vad teorin säger. De har så bra system att de inte får 
någon minskad kontroll. Fora upplever till och med att de har bättre kontroll efter 
att de utökat sin outsourcing med fler system. Detta resultat kan ha uppstått då 
företagen har en tydlig beslutsfattning och kontrollsystem.  
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Fortum har strukturerat sitt arbete så att alla frågor kommer till dem för att ha full 
koll på processen. Fortum har flödesscheman som gör att de ser om de uppfyller sina 
mål och ser ifall något ändras. I början utformades kontraktet så att det var mest 
övergripligt och ospecificerat medan idag är det mer reglerat och detaljerat. De 
kontrollerar information innan det skickas till leverantören och de har infört ökade 
kontroller under just inskrivningsskedet för att undvika att siffrorna blandas ihop. 
Hos Fora sköts kontrollen av information utav leverantören där de gör preliminära 
lönekörningar så att de ser att allt stämmer. Och Fora kan gå in och dubbelkolla och 
göra avstämmningar så att allt stämmer. Fortum och Fora har även kontinuerliga 
möten där de diskuterar olika frågor och aspekter med leverantören och en stram 
beslutsstyrning vem som gör vad. Enligt Masten & Crocker (refereras i  Klaas et al, 
1999) finns det inte samma fria beslutsfattning, mer övervakning och reglering när 
vid outsourcing och att detta i sin tur ger högre kostnader än om det skulle skötas 
internt. Det är viktigt att alla dessa kontrollsystem kopplade till målen anser 
Burkholder (2006). 

Här stämmer företagen överens med teorin. Outsourcingen kräver mer kontroll 
och reglering. I och med att de har dessa kontroller och reglering fungerar det bra, 
det kostar att kontrollera men det är ändå billigare och effektivare än att företagen 
skulle sköta det själva. I dessa fall väger fördelarna över kostnaderna. Fortum och 
Fora jobbar hela tiden med att utveckla kontraktet och arbetet. Detta stämmer väl 
överens med hur Burkholder menar att företaget bör arbeta med sin 
programförvaltning och operativa förvaltning. Fortum och Fora jobbar mycket 
med att utvecklas och förbättras hela tiden och det gör även leverantören, vilket 
gör att de har samma mål även om det inte är fastställt tillsammans. 

  



 

6  
Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats. Kapitlet är strukturerat utifrån 
problemställningen och syfte. Därefter följer en diskussion om slutsatsens reliabilitet 
och validitet samt förslag på fortsatta studier. 

 

6.1 Vad har respondenterna stött på för problem under 
tiden de arbetat med HRO?  

Fortums inledning var problematisk. Eftersom de gjorde för stora förändringar 
samtidigt. De problem de inledningsvis hade, har de sedermera löst. Fora upplevde 
endast problem när de bytte kontaktperson hos leverantören.  

Vår slutsats är att de har upplevt problem med outsourcingen men att de inte längre 
upplever det.  

6.2 Överrensstämmer respondenternas val inom HRO med 
teorin? 

Fortum har outsourcat så mycket de kan för att fortfarande ha kvar kontrollen, vilket 
verkar vara viktigt för dem. Fora har släppt mer till leverantören och fått mer kontroll 
av det.  Argumentet om säkra marknader skulle göra att de känner ett lägre värde på 
outsourcingen stämmer inte på Fora och Fortum. Fortum bör inte outsourca mycket 
eftersom de är ett stort företag med många egna utvecklade verktyg, de kan sköta 
rekrytering och utbildning effektivt internt. Fora däremot är ett mindre företag, men 
ändå komplext vilket gör att de bör sköta sin utbildning själva. Rekryteringen sköter 
Fora också effektivt genom out-tasking då de sköter värderingsarbetet själva. I en 
liten verksamhet är det viktigt att personkemin stämmer och då måste företaget sköta 
intervjuerna. Leverantörens system är standardiserat men fortfarande tillräckligt 
anpassade till Fortum och Fora. Outsourcingen har gett båda företagen fördelar och 
de kan lägga mer tid på andra aktiviteter inom HR. 

Vår slutsats är att de val företagen har gjort inom HRO stämmer bra överrens med 
teorin.  

6.3 Hur arbetar respondenterna med HRO internt?  
Fortum och teorin överrensstämmer inom samtliga punkter inom strategi. De har en 
plan för om något skulle gå fel, integrerat de olika delarna inom HR samt en tydlig 
kommunikation om sitt uppdrag. Fora stämmer inte överrens med strategi avsnittet 
när det kommer till en plan. Företaget har dock en övergripande strategi, som även 
gäller leverantören. I sitt arbete har Fora integrerat leverantören med sin egen 
personalhantering. 
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Fortum har ett tydligt definierat beslutsunderlag som innefattar samtliga punkter, 
vem som tar beslut, utvärderingar och mål som teorin rekommenderar. Hos Fora 
finns samma välgrundade beslutsunderlag men dock finner vi att Fora inte diskuterar 
mål vilket är en av punkterna som bör ingå.  

Fortum och Fora är toleranta mot leverantören vilket motsäger teorin. Det finns 
kontrollsystem hos båda företagen och de kräver att leverantören sköter sig, men de 
är samtidigt flexibla och förstående om något skulle bli fel. Företagens hantering gör 
att de undviker osäkerhet och dåliga resultat. Fora tillåter leverantören att komma 
med förslag vilket stämmer överrens med teorin. Det framkom inte i intervjun att 
Fortum tillåter detta. Både Fortum och Fora har en tydlig beslutsstyrning men de 
beskriver ingen direkt modell. 

Det finns inga utarbetade principer hos något av företagen men de ser till att 
leverantören delar deras värderingar. Fortum och Fora har en tydlig standardiserad 
styrning och de har en styrgrupp/person. Denna grupp/person innehar samtliga 
områden som de rekommenderas inneha. Däremot finns det vissa skillnader 
gentemot teorin. Fortum & Fora har valt att ha styrmöten internt och sedan träffar de 
leverantören vid ett annat tillfälle.  

Fortum och Fora har valt att behålla medarbetare som har kunskap inom det område 
företaget outsourcar.  Dessa kan då hantera eventuella problem och fastställa 
företagens behov vilket är korrekt att göra utifrån teorin. Fortum har haft en tung 
inkörningsprocess men är numera i förvaltningsstadiet. Hela företaget genomgick en 
omorganisation 2009 vilket höjde moralen hos de anställda. De har ett starkt 
samarbete med facket och deras  anställda är nöjda och har förttroende för arbetet 
idag. Fora är ett mycket mindre företag och får snabbt reda på hur de anställda och de 
andra avdelningarna upplever att arbetet fungerar. Både Fortum och Fora ger 
feedback till leverantören. Deras interna relation sköts helt i enlighet med teorins 
rekommendationer.  

Varken Fortum eller Fora har gjort någon större investering i samarbetet. Företagen 
är säkra på att de får vad de utlovats av leverantören eftersom de infört 
kontrollsystem för att garantera processens effektivitet samt  kvalitet och skulle inte 
leverantören sköta sin del i kontraktet så finns det inget framtida samarbete. 
Outsourcingen har inte gett Fortum mindre kontroll då de har väl utbyggda system 
för att kontrollera processer. Leverantören står mest för kontrollerna i relationen med 
Fora. Fora upplever att de har större kontroll idag. Detta resultat motsäger teorin. 
Dock kan vi fastställa att den utökade kontrollen och regleringen samt minskade fria 
beslutsfattandet stämmer väl överrens. Huruvida om den totala kostnaden är större är 
irrelevant då detta inte är företagens utgångspunkt.        

En annan punkt i deras arbete som stämmer överens är att Fortum och Fora arbetar 
båda med att utveckla och förbättra programförvaltningen och den operativa 
förvaltningen, och det gör även leverantören vilket gör att de har samma mål även 
om det inte är ett fastställt mål.  
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Vår slutsats är att Fortum och Fora överensstämmer med teorin till stor del i den 
interna hanteringen av HRO. Under rubriken 6.6 Vad bör de lägga fokus på i 
framtiden? presenteras de punkter där de bör följa teorins rekommendationer.  

6.4 Hur hanterar respondenterna relationen med 
leverantören?  

Fortum och Fora ser leverantören som en partner. Det sker kontinuerliga möten med 
leverantören för att optimera outsourcingen. De ser båda över kontrakten och 
kvaliteten vilket överensstämmer med teorin. I samarbetet idag vet alla parter vad 
den andra parten gör. Båda företagen ger en kontinuerlig feedback till leverantören 
vilket är en tydlig signal på partnerskap vilket är väl anknutet till teorin. Fora har 
kommit längre i relationen än Fortum och ser även på hur leverantören kan gynnas. 
Detta kan bero på företagets storlek samt att de har haft samarbete under en längre 
tid. Det finns inga fastställda mål med leverantören hos varken Fortum eller Fora 
utöver rätt lön och effektivitet.  

I sin relation med leverantören fokuserar varken Fortum eller Fora på kostnader utan 
det finns andra aspekter som de lägger vikt vid. Detta stämmer väl överrens med 
teorins framställning om vad företag bör lägga fokus vid.  

Vid uppkomst av problem fokuserar båda företagen på att lösa dem och risken för 
”pajkastning” tycks det inte finnas tecken på. Fortum samt Fora har personer som har 
hand om relationen med leverantören vilket även är väl anknutet till teorin. Dock 
innefattar inte deras ”relationschef” av alla funktioner som diskuteras i teorin. Fora 
tillämpar ”benchmarking” inom leverantören för att vidare utveckla företaget något 
vi inte finner i intervjun angående Fortum.      

Vår slutsats är att Fortum och Fora överrensstämmer med teorin i princip helt 
förutom att deras relationschef inte gör så mycket benchmarkings och den gör ingen 
opinionsbildning. 

6.5 Vad är det som skiljer respondenterna åt i sitt arbete 
med HRO? Varför? 

Det finns en del punkter där de skiljer sig åt: 

• Fortum hade större problem i början än Fora. 
• Fortum har en plan för hur de skulle göra om samarbetet skulle upphöra, det 

har inte Fora. 
• Fortum gör inget extra för leverantören men det gör Fora. 
• Fortum ser inte hur de kan gynna leverantören, men Fora försöker göra det så 

bra för dem som möjligt. 
• Fortums anställda ringer direkt till leverantören medan Foras anställda ringer 

Holm-Johansson. 
• Fortum träffar leverantören en gång i månaden medan Fora träffar den två 

gånger per år. 
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Fortum och Fora skiljer sig åt främst storleksmässigt, men även hur länge de har haft 
ett samarbete med leverantören. Fora är ett litet företag och de har samtidigt jobbat 
länge med leverantören. Självklart har de fördelar jämfört med Fortum. Fortum är en 
stor och komplex organisation som agerar i många länder, vilket gör deras 
möjligheter att outsourca lite mer komplicerade än Foras. Det är troligtvis dessa 
skillnader som gör att de har släppt olika mycket kontroll och har olika relationer till 
leverantören. Båda ser dock leverantören som en partner och har förtroende för den, 
men på grund av sina olikheter måste de agera olika. 

Vår slutsats är att orsaken till att företagen skiljer sig åt är storleken på företaget och 
tidslängden på samarbetet med leverantören. 

6.6 Vad bör de lägga fokus på i framtiden? 
Fora har en bra relation med leverantören, det som de borde lägga fokus på är att 
undersöka vad det finns för alternativ så att de är förbereda ifall de skulle få problem 
med samarbetet. Fortum bör lägga fokus på arbetet med relationen till leverantören. 
De har arbetat bra med outsourcingen, de har ofta möten med leverantören och de har 
tydliga kontrollsystem. Så vi ser att det är främst i relationen med leverantören som 
de skulle kunna utvecklas. De bör skapa ett gemensamt mål och kanske se mer hur 
Fortum kan gynna leverantören. Även Fora skulle kanske utveckla sin relation till 
leverantören om de hade gemensamma mål.  

Båda företagen skulle kunna utveckla gemensamma principer för HR-avdelningen 
och leverantören, exempelvis ”Vi kommer att främja flexibilitet över kostnad”. Båda 
företagen men speciellt Fora bör även kunna lägga mer fokus på att undersöka om 
leverantören använder det bästa systemet, och vad det finns för system på 
marknaden, så kallad ”benchmarking”. Detta för att undvika att leverantören 
stagnerar i sin utveckling. Vi kan tycka att teknisk integration är ett område som de 
bör undersöka, ifall de ytterligare kan integrera företagen för att få en än smidigare 
och effektivare kommunikation. 

Vår slutsats är att Fora bör skapa en alternativ plan och Fortum bör arbeta på sin 
relation med leverantören. Båda bör ha tydliga mål samt allmänna principer 
tillsammans med sin leverantör. Båda företagen bör även göra mer benchmarking 
samt se över teknisk integration för att gynna kommunikationen mellan parterna. 

6.7 Diskussion om slutsatsens reliabilitet och validitet  
Slutsatsens resultat baseras på utländsk teori vilket gör att kulturella skillnader kan 
förekomma. Dessutom kan marknader och regelverk skiljas åt vilket gör att vi får ett 
annat resultat i Sverige i jämförelse med exempelvis USA. Slutsatsen kan dock anses 
trovärdig och tillförlitlig då mycket av teorin stämmer in på respondenterna. 
Slutsatsen kan inte anses generell för alla företag i Sverige då det är en specifik 
undersökning av endast två företag. Dock ser vi att trots företagens skillnader så är 
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det många aspekter där det finns likheter mellan dem. Vilket gör att resultatet skulle 
kunna ses som generellt till viss del. 

6.8 Förslag till fortsatta studier 
Fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka företag som har outsourcat stora 
delar av, eller hela sin HR-avdelning. Det skulle även vara intressant att jämföra ett 
företag som har outsourcat stora delar med ett som har outsourcat enstaka delar eller 
inte alls. 

Det hade även varit intressant att undersöka ett företag som har valt att dra tillbaka 
sin outsourcing. Och undersöka vad som orsakade problemen med outsourcingen. Ett 
annat förslag är att undersöka hur kostnaden har påverkats av HRO ur ett ”före och 
efter” perspektiv. 

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka varför HRO inte är lika utbrett i 
Sverige som i exempelvis USA. 

 



 

Litteraturförteckning 
Augustson, M., & Bergstedt Sten, V. (1999). Outsourcing av IT-tjänster. Uddevalla: 
Författarna och Industrilitteratur AB. 

Beaman, K. V. (2004). Out of site: an inside look at HR outsourcing. Austin, Texas, USA: 
Rector Duncan Inc. ISBN: 9679239-5-6. 

Bengtsson, L., Berggren, C., & Lind, J. (2005). Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. 

Bi, X.-q., & Zhou, Q.-x. (2010). Empirical study on the generative mechanism of HR 
Outsourcing Risks. Information Management and Engineering (ss. 434 - 438). Chengdu: 
IEEE Hämtat från http://ep.bib.mdh.se. 

Burkholder, N. C. (2006). Outsourcing The definitive view, applications, and implications. 
New Yersey: John Wiley & Sons. 

Businessdictionary. (u.d.). Hämtat från 
http://www.businessdictionary.com/definition/insourcing.html den 23 nov 2010 

Fora (2009). Foras Årsredovisning. Hämtat från 
http://www.fora.se/Documents/ForaAR09.pdf den 30 nov 2010 

Fortum a. (den 16 sept 2010). Om Fortum: Koncernen. Hämtat från Fortums- Webbplats: 
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;22481;22327;26507 
den 2 dec 2010 

Fortum b. (den 16 sept 2010). Om Fortum: Koncernen. Hämtat från Fortums-webbplats: 
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;22481;22327;22331 
den 2 dec 2010 

Fortum c. (den 6 sept 2010). Om Fortum: Koncernen. Hämtat från Fortums-webbplats: 
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;22481;22327;22329 
den 2 dec 2010 

Fortum d. (2010). Hämtat från Fortum.se: 
http://www.fortum.se/news_section_item.asp?path=19923;22344;22361;22351;21466;47986 
den 02 dec 2010 

Fortum. (2009). Fortum Årsredovisning. Hämtat från http://tools.euroland.com/arinhtml/sf-
fum/2009/ar_swe_2009/ den 02 dec 2010 

Khanna, S., & New, J. R. (2005). An HR Planning Model for Outsourcing. Human resource 
planning 28.4 , (ss. 37-43) Hämtat från ABI/Inform Global. 

Klaas, B. S., McClendon, J., & Gainey, T. W. (1999). HR outsourcing and it´s impact: the 
role of transaction costs. Personnel Psychology , 52 (1), (ss. 113-136) DOI: 10.1111/j.1744-
6570.1999.tb01816.x. 

Klaas, B. S., McClendon, J. A., & Gainey, T. W. (2001). Outsourcing HR: The Impact of 
Organizational Characteristics. Human Resources Management , 40 (2), (ss. 125-138) 
Hämtat från ABI/Inform Global. 

Myrén, K. (den 17 dec 2009). IDG.se. Hämtat från 
http://www.computersweden.idg.se/2.2683/1.280233/outsourcing-inom-hr-minskar den 29 
nov 2010 

Nationalencyklopedin. (den 9 nov 2010). Hämtat från http://ne.se Sökord: Volatility : Tyst 
kunskap : Gränssnitt. 

Olsson, J. (den 4 mars 2008) Hämtat från http://www.evertiq.se/news/14707 den 2 jan 2011 

 
 



 

 
 

Simmonds, D., & Gibson, R. (2008). A Model for Outsourcing HRD. Journal of European 
Industrial , 32 (1), (ss. 4-18) DOI: 10.1108/03090590810846539. 

Stroh, L. K., & Treehuboff, D. (2003). Outsourcing HR Functions: When- and When Not- to 
Go Outside. Journal of Leadership & Organizational Studies 10:19 , (ss. 19-28) DOI: 
10.1177/107179190301000102. 

Thoughts on Outsourcing. (2010). Canadian HR Reporter , 23 (2), (ss.19-22) Hämtat från 
ABI/INFORM Global. 

Wallström, M. (den 13 feb 2009). Hämtat från 
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.211748/outsourcing-okar-i-sverige den 2 jan 2011 

Wang, L. p., & Cao, Y. (2010). The analysis of human resource outsourcing decision-
making model based on qualitativity and quantitativity. Emergency Management and 
Management Sciences (ss. 118 – 121). ISBN: 978-1-4244-6064-9. Beijing: IEEE Hämtat 
från http://ep.bib.mdh.se. 

Wheatley, R. (2010). Evolving finance outsourcing is not just for large organizations. 
Accountancy Ireland , 42 (2), (s. 42) Hämtat från ABI/Inform Global. 

Willis, B-M. (den 29 juni 2007). Hämtat från Ekonomistyrningsverket: 
http://www.esv.se/top/ordbok.4.381a53100506cbef9800045.html?id=benchmarking den 17 
dec 2010 

 

 



 

Intervjufrågor 
1. Vilka är dina uppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med detta? 

3. Vilka enheter inom HR outsourcar ni?  

4. Hur länge har ni gjort detta? Varför?  

5. Till vilken grad? (T.ex., hjälp med rekrytering)  

6. Hur ofta rekryterar ni? 

7. Varför inte utbildning/vad är det för typ av utbildning ni har? 

8. Har det krävts mycket resurser att genomföra HRO? 

9. Vem stod för den större delen av ”investeringen”, leverantören/Ni? 

10. Är det en osäker marknad som ni opererar på? 

11. Hur långa avtal har ni med leverantören? 

12. Finns det möjligheter att omforma kontraktet med leverantören?  

13. Har ni långsiktiga mål med outsourcingen? Exempel? 

14. Har ni något mål med er leverantör att exempelvis kanske bli den 

 bästa ”kunden” hos dem?  

15. Är alla berörda parter informerade om dessa mål? 

15a. Hur mäter ni era mål? (lönsamhet, rekrytering, kvalitet) 

16. Har ni någon strategi/plan för hur ni ska göra ifall samarbetet med 

leverantören skulle upphöra? 

17. Har ni en väldefinierad överenskommelse/kontrakt med leverantören 

som definierar uppgifter, beslutsfattande och dyl.?  

18. Låter ni leverantören sköta sig själva eller lägger ni er i alla beslut? 

18a. Får leverantören ha hand om utvecklingsplaneringen inom er HR? 

19. Har ni någon mindre styrningsgrupp som representerar den del som outsourcas 

som exempelvis diskuterar outsourcingen, de beslut som tas och hur arbetet 

går till? Och i så fall sitter även leverantören med? 

20. Har ni några ”allmänna principer” som gäller alla inom HR och då även inom 

den outsourcade delen?  

21. Är någon ansvarig för den externa relationen inom företaget?  

22. Vad ingår i den arbetsuppgiften?  

 
 



 

 
 

23. Har ni någon på företaget som har kunskap inom den outsourcade 

verksamheten? 

24. Har ni någon intern grupp/person som undersöker ifall övriga 

verksamheten är nöjda med eller ser brister i samarbetet och ger 

feedback till leverantören?     

25. Gör ni någon årlig prognos om hur efterfrågan från er kan tänkas 

förändras till nästa år? 

25a. Har ni någon uppföljning för att se hur outsourcingen ska se ut i 

framtiden? 

26. När ni har möten med er leverantör, diskuterar ni även efter ett kontrakt 

har slutits, hur ni kan minimera problem och ifall det finns något att 

förbättra inom outsourcingen?  

27. Hur mycket av er strategi och företagskultur berättar ni för leverantören?   

28. Ser ni leverantören som en partner? Beskriv er relation.  

29. Jobbar ni aktivt med att se hur ni kan gynna varandra genom ert samarbete?  

30. Känner ni förtroende för leverantören? 

31. Tycker ni att ni har fått minskad kontroll eller dröjsmål av rapporter efter 

HRO? 

32. Känner ni att ni lägger mer fokus på er kärnverksamhet idag? 

33. Vad hände med personalen som tidigare arbetade med det leverantören sköter 

idag? 
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