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1 Inledning  
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet samt en problemdiskussion som leder fram till de 

aktuella frågeställningarna och syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

För att öka sin konkurrenskraft väljer allt fler organisationer att outsourca då marknadsmiljön 

i dagsläget är öppen. Vid outsourcing flyttas en aktivitet som tidigare utförts inom 

organisationen till en extern leverantör. Outsourcingtrenden har ökat markant sedan 1996 och 

fortsätter att öka (van Weele, 2012). Detta märks även bland kommuner och myndigheter då 

fler områden inom dessa verksamheter outsourcas till externa leverantörer (Bodinger). Detta 

på grund av att den offentliga sektorn genomgår stora förändringar då kraven på att kunna 

leverera bättre tjänster till medborgarna ökar samtidigt som budgeten blir allt stramare (Hinas, 

2010). År 2010 motsvarade outsourcing inom offentliga sektorn cirka 15 % av väldens BNP 

(Andersson & Jordahl, 2011). Outsourcing kopplas i de flesta fall till outsourcing av IT-

tjänster, men när outsourcingtrenden tog fart under 1990-talet började även andra funktioner 

förutom IT att outsourcas (Heywood, 2001). När det gäller omfattningen av outsourcing i 

Sverige finns det inga studier gjorda, enligt Svenskt näringsliv (H. Alsén, personlig 

kommunikation, 27 februari 2015).  

 

Inom den offentliga sektorn är de faktorerna som främst påverkar outsourcingbeslutet sänkta 

kostnader samt att kostnaderna går från att vara fasta till att bli rörliga (Hinas, 2010), vilket 

menas att betalning endast sker för det arbete som utförs (Edgren & Skärvad, 2010). 

Dessutom kan den externa leverantörens kunskapsmassa bidra till ökad kvalitet hos 

organisationen (Olve & Samuelson, 2008).  

 

I Sverige finns det cirka 50 högskolor och universitet som konkurrerar om studenterna, varav 

33 är statliga (Universitetskanslersämbetet). I dagsläget anpassas utbildningsutbudet hos 

högskolorna och universiteten efter de minskade bidragen från staten. Ändå förväntas cirka 60 

% av landets högskolor och universitet år 2014 ha fler helårsstudenter än vad de har 

ekonomiskt utrymme för, vilket leder till att de kommer överskrida den totala bidragssumman 

som erhålls (Universitetskanslersämbetet, 2014). Detta kan vara ett motiv till varför högskolor 

och universitet kan dra nytta av att outsourca aktiviteter till en extern leverantör. Med tanke 

på ovanstående finner vi det intressant att undersöka outsourcing bland Sveriges högskolor 

och universitet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Outsourcing som affärsstrategi kan enligt van Weele (2012) bidra med ett antal fördelar och 

nackdelar för organisationen. En fördel är att organisationen kan fokusera på sin 

kärnverksamhet och därmed koncentrera investeringar till denna. Med organisationens 

kärnverksamhet menas dess huvudsakliga verksamhetsinriktning. Dessutom ökar 

flexibiliteten genom att det kan gå att hantera upp- och nedgångar i arbetsbördan lättare. Vissa 

organisationer kan sakna den kompetens eller kapacitet som krävs för att utföra en viss 
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aktivitet. Genom att då outsourca till en extern part kan organisationen använda sig av dennes 

erfarenhet, kunskap och utrustning, vilket i sin tur gör att kostnaderna minskar. En studie som 

Sang (2010) har gjort bland sex offentliga universitet i Kenya visar att outsourcing kan bidra 

till att högskolor och universitet kan sänka sina kostnader, öka effektiviteten samt fokusera på 

dess kärnverksamhet. Andra studier som gjorts (Claver, González, Gascó , & Llopis, 2002; 

Lafferty & Roan, 2000; Quigley & Pereira, 2011) kring outsourcing på högskolor och 

universitetet visar att ökad flexibilitet är en fördel som outsourcing kan leda till. Det i sin tur 

bidrar med att resurser frigörs och kan läggas på aktiviteter närmare högskolornas och 

universitetens kärnverksamhet. 

 

Dock finns det en del nackdelar och problem med att outsourca. På grund av att en 

utomstående leverantör övertar den outsourcade aktiviteten riskerar, enligt van Weele (2012), 

den organisation som väljer att outsourca att förlora viktig strategisk kompetens. Dessutom 

kan organisationen komma att tappa kontrollen över den outsourcade aktiviteten, vilket 

kommer att öka beroendet av leverantören. Dock menar Langfield-Smith och Smith (2003) att 

många organisationer upplever att leverantören inte lever upp till det kontrakt som har 

skrivits. Dessa nackdelar nämns även i en studie av Claver et al. (2002) där det tas upp 

anledningar och problem som ett trettiotal högskolor och universitet i Spanien upplever i 

samband med outsourcing. Ett annat problem som nämns är dolda och oklara kostnader, det 

vill säga kostnader som är svåra att förutse och beräkna vid införandet av outsourcing. Enligt 

Handley och Benton Jr. (2009) är det därför viktigt att vara noggrann i beräkningarna samt 

försöka förutse alla de kostnader som kan uppstå i samband med outsourcingbeslutet. Ett 

annat problem som är återkommande (Sang, 2010; Quigley & Pereira, 2011) är den oro som 

kan uppstå hos personalen då de kan uppfatta outsourcing som ett hot mot sina anställningar. 

Detta eftersom högskolor och universitet i samband med outsourcingen omplacerar den 

berörde personalen till andra delar i organisationen eller säger upp de som anses vara 

överflödiga. Då det anses finnas lite forskning om outsourcing hos svenska högskolor och 

universitet kan detta vara intressant att undersöka närmare. Utifrån det som nämnts ovan 

anses följande frågeställning vara relevant att undersöka: 

 

 Vilka för- respektive nackdelar finns det med outsourcing enligt 

högskolor och universitet? 

 

Det finns en rad olika faktorer som påverkar en organisations beslut kring outsourcing. 

Heywood (2001) skriver att den viktigaste frågan när de gäller outsourcing är hur 

organisationerna ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och på så vis behålla sin position på 

marknaden. Ett verktyg för att uppnå konkurrensfördelar och därmed bli konkurrenskraftig är 

enligt Kakabadse och Kakabadse (2005) att lägga fokus på organisationens kärnverksamhet. 

Andra faktorer som van Weele (2012) nämner som kan bidra till konkurrensfördelar och i sin 

tur påverkar beslutet om outsourcing är att organisationen får tillgång till spetskunskap och 

resurser som inte finns inom organisationen, att kundnöjdheten och flexibiliteten ökar samt att 

fokus kan läggas på kostnadsminimering. Som nämnts ovan är detta även faktorer som 

högskolor och universitet har i åtanke vid beslut om outsourcing.  
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Kostnadsreduktion anses (Frost, 2000) vara en annan viktig faktor som ligger till grund för 

varför en organisation outsourcar en aktivitet. Även om kostnadsreducering är en av de 

viktigare anledningarna till varför organisationer väljer att outsourca menar van Weele (2012) 

att det i själva verket kan leda till det motsatta, det vill säga att kostnaderna ökar. Detta kan 

enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999) bland annat orsakas av leverantörsrelationen 

eftersom en dålig relation kan leda till att organisationen måste byta leverantör, vilket kan 

vara kostsamt. För en lyckad outsourcingrelation krävs det enligt Chambers (2011) att 

kontraktet och prestationen från leverantören övervakas kontinuerligt. Detta kan minska 

riskerna för kommunikations- och organisationsproblem samt att konfidentiell information 

läcker ut, menar van Weele (2012). Dock menar Sang (2010) att organisationen kan sakna 

personalresurser som krävs för att följa upp och utvärdera leverantörernas prestation. Detta 

visar även på leverantörsrelationens betydelse vid beslut om outsourcing.  

 

Kostnadsreduktion och leverantörsrelationen tillsammans med ökad effektivitet är de faktorer 

som är mest omtalade i studier som gjorts kring vad som påverkar varför högskolor och 

universitet väljer att outsourca eller inte (Claver, González, Gascó , & Llopis, 2002; Sang, 

2010). Dock anser Chambers (2011) att outsourcing inte leder till kostnadsreduktion eller 

ökad effektivitet. Han anser även att de fördelar som nämns med outsourcing, såsom fokus på 

kärnverksamhet och minskade kostnader, inte är tillräckligt starka argument för 

outsourcingbeslutet. Anledningen till detta är att de som forskar om outsourcing inte ställer 

rätt frågor när de genomför sina studier. De motsägelser som tas upp i resonemanget ovan gör 

det intressant att undersöka följande frågeställning: 

 

 Vilka faktorer är avgörande för högskolors och universitets 

beslut kring outsourcing? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är avgörande vid beslut 

kring outsourcing för högskolor och universitet.  
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1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

 
Figur 1.1. Fortsatt disposition 

 

  

Referensram 

• Detta kapitel tar upp information och tidigare forskning kring ämnet 
outsourcing. Informationen som presenteras grundar sig i arbetets 
frågeställningar och syfte och kommer att ligga som grund för analyskapitlet.   

Metod 

• I detta kapitel ges en beskrivning av tillvägagångssättet vid val av 
undersökningsmetod, och insamling av data. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning om hur uppsatsens frågeställningar kopplas samman med 
intervjufrågorna.   

Empiri 

• I detta kapitel sammanställs de svar som de tillfrågade högskolorna och 
universiteten har gett. Denna information kommer att ligga som underlag för 
analyskapitlet.  

Analys 

• I detta kapitel analyseras den insamlade informationen i empirikapitlet och 
kopplas ihop med informationen från referensramen. Strukturen i detta kapitel 
följer samma struktur som referensramen för att underlätta för läsaren.  

Slutsats 

• I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar. För att tydliggöra svaren 
har frågeställningarna placerats som rubriker.   
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2 Referensram 
Detta kapitel tar upp information och tidigare forskning kring ämnet outsourcing. 

Informationen som presenteras grundar sig i arbetets frågeställningar och syfte och kommer 

att ligga som grund för analyskapitlet.   

 

2.1 Outsourcing  

Outsourcing är en strategi (van Weele, 2012) där en organisation beslutar att flytta en aktivitet 

som tidigare utförts internt till en extern leverantör. Detta leder till att den outsourcade 

organisationens kunskap, tillgångar och ibland även anställda överförs till en extern part. Det 

finns två huvudtyper av outsourcing, nämligen partiell outsourcing och integrerad 

outsourcing. Vid partiell outsourcing ligger fortfarande ansvaret för aktiviteten hos kunden 

eftersom denne endast outsourcat en del av en aktivitet. Däremot är det den externa 

leverantören som ansvarar för att utföra hela aktiviteten vid integrerad outsourcing. En annan 

typ av outsourcing är selektiv outsourcing (Danared, 2013), vilket innebär att en organisation 

endast outsourcar en delprocess eller en tydlig begränsad del av verksamheten till en extern 

leverantör. 

 

Den litteratur och tidigare forskning kring outsourcing som använts i uppsatsen behandlar till 

största del organisationer i allmänhet. I vissa studier som använts framgår det inte om det är 

någon specifik inriktning på företaget. Forskningen berör även olika delar av världen och är 

inte inriktad på någon specifik världsdel. Den forskning som använts och som berör 

outsourcing på högskolor och universitet kommer från studier som gjorts i Kenya (Sang, 

2010), Spanien (Claver, González, Gascó , & Llopis, 2002), Australien (Lafferty & Roan, 

2000) och USA (Quigley & Pereira, 2011). 

 

2.1.1 Beslut om outsourcing 

Som figur 1 nedan visar är outsourcingbeslutet, enligt van Weele (2012), beroende av två 

faktorer, konkurrenskraft jämfört med leverantörer samt kompetensens strategiska betydelse. 

Om organisationen är konkurrenskraftig jämfört med potentiella leverantörer och om dess 

kompetens särskiljer sig från konkurrenternas är outsourcing inte en lämplig lösning. Har 

organisationen däremot låg konkurrenskraft och låg kompetens bör aktiviteten övervägas att 

outsourcas till en extern leverantör. Det är viktigt att implementeringen av outsourcing sker 

korrekt eftersom det annars kan orsaka mer skada än nytta. Det finns tre centrala frågor som 

organisationen måste ta ställning till: Vilket mål har organisationen med att outsourca en viss 

aktivitet? Vilka aktiviteter ska outsourcas? Vilken leverantör ska organisationen outsourca 

till? Om en aktivitet saknar strategisk betydelse för organisationen, men organisationen har en 

god kunskap inom området bör denna aktivitet behållas internt så länge som organisationen 

kan utföra den på konkurrenskraftigt sätt. När en aktivitet har en strategisk betydelse men 

kompetensnivån kring denna är låg i organisationen borde den samarbeta med externa 

leverantörer som har djupare kunskap för denna aktivitet. Alla organisationer har någon 

förväntning med outsourcing, dock är det inte alltid som förväntningarna uppfylls. En 

undersökning som gjordes av American Management Association på 1990-talet visade att tre 
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fjärdedelar av de amerikanska cheferna som tillfrågats inte tyckte att outsourcingens utfall 

mött deras förväntningar (Barthelemy, 2003). 

 

 

 
 

Figur 2.1. Outsourcingmatrisen 

Källa: Bearbetad från van Weele (2012, s. 269) 

 

2.2 Fördelar med outsourcing 

Outsourcing som affärsstrategi kan bidra med ett antal fördelar för organisationen menar van 

Weele (2012). Genom att outsourca kan organisationen fokusera på sin kärnverksamhet och 

därmed koncentrera investeringar till denna. Dessutom ökar flexibiliteten genom att det bland 

annat kan gå att hantera upp- och nedgångar i arbetsbördan lättare. Vissa organisationer kan 

sakna den kompetens eller kapacitet som krävs för att utföra en viss aktivitet. Genom att då 

outsourca till extern part kan organisationen använda sig av dennes erfarenhet, kunskap och 

utrustning, vilket i sin tur gör att kostnaderna minskar. 

 

Nedan beskrivs de mest omtalade fördelarna med outsourcing, vilka är fokus på 

kärnverksamhet, kostnadsreduktion och ökad flexibilitet, mer ingående.  

 

2.2.1 Fokus på kärnverksamhet 

Genom att outsourca vissa delar av en organisation kan, enligt Axelsson (1998), fokus läggas 

på organisationens kärnverksamhet. Kärnverksamheten är de mest kritiska och utslagsgivande 

resurserna hos en organisation som bidrar till dess unika kompetens. Genom denna kompetens 

kan organisationen dominera sitt område eftersom det är svårt för andra organisationer att 

efterlikna den. Augustson och Bergstedt Sten (1999) menar att outsourcing även leder till att 

det frigörs personal som inte tillhör kärnverksamheten. Det i sin tur bidrar till att personalen 

kan användas mer effektivt i verksamheten. Att lägga fokus på organisationens 

 

Hålla kvar/investera (opportunistiskt) 

 

Kunskaperna har inte ett strategiskt värde 

men de ger viktiga fördelar. Behåll internt 

så länge fördelarna, totalt sett, är reella. 

 

 

Internt/investera 

 

Kunskaperna har strategiskt värde och är i 

världsklass. Fokusera på investeringar i teknik 

och anställda, maximera skalan och behåll 

försprånget. 

 

 

Outsourca 

 

Kunskaperna ger inga 

konkurrensfördelar. 

 

Samarbeta/håll kvar kontroll 

 

Kunskaperna har ett strategiskt värde men 

organisationen har inte tillräckligt av dem för 

att kunna konkurrera på ett effektivt vis. 

Utforska alternativ som partnerskap, 

samarbeten, joint venture, licensavtal osv. 
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kärnverksamhet och outsourca andra aktiviteter skapar därmed en konkurrensfördel, förklarar 

van Weele (2012).  

 

2.2.2 Kostnadsreduktion 

Kostnadsreduktion är enligt Frost (2000) en viktig faktor som påverkar organisationens beslut 

om att outsourca en aktivitet eller inte. Det som påverkar kostnadsreduktionen mest är enligt 

Augustson och Bergstedt Sten (1999) att organisationen inte själv behöver besitta en viss 

kompetens, utan kan förlita sig på en extern leverantör som kan utföra den outsourcade 

aktiviteten till en lägre kostnad än vad organisationen själv kan. Genom att använda en extern 

leverantör som är expert inom området förbättras kvaliteten på arbetet. Willcocks (2010) 

menar att kostnaderna dessutom kan minskas om organisationen väljer rätt 

outsourcingleverantör från början och därmed slipper byta leverantör. För att uppnå detta är 

det viktigt (van Weele, 2012; Jennings, 1997) att organisationen utvärderar leverantörens 

förmågor och ser till att leverantörens mål stämmer överens med organisationens strategi. 

Barthelemy (2003) menar att det gäller för organisationen att lägga ner tid på att förhandla 

fram ett kontrakt istället för att förlita sig på att relationen som den har med leverantören 

kommer att lösa allt. Ett välarbetat kontrakt kan skydda organisationen om 

leverantörsrelationen misslyckas. 

 

2.2.3 Ökad flexibilitet 

Outsourcing kan enligt Edgren och Skärvad (2010) leda till att flexibiliteten ökar genom att 

organisationens fasta kostnader omvandlas till rörliga kostnader, vilket innebär att 

organisationen endast betalar för det arbete som leverantören utför. Om organisationer själva 

investerar i dyr kompetens kan de bli låsta till denna under en längre tid menar Augustson och 

Bergstedt Sten (1999). Drar de istället nytta av specialistkunskapen som den externa 

leverantören erbjuder slipper organisationen ständigt anställa och vidareutbilda egen personal 

för att utvecklas. Dessutom pekar Olve och Samuelson (2008) på att organisationen i samband 

med outsourcing till extern leverantör enkelt kan byta om denne inte lever upp till 

organisationens förväntningar, vilket även bidrar till ökad flexibilitet. 

 

2.3 Nackdelar med outsourcing 

Det finns även en del problem och nackdelar med outsourcing. På grund av att en 

utomstående leverantör övertar den outsourcade aktiviteten riskerar, enligt van Weele (2012), 

den organisation som väljer att outsourca att förlora viktig kunskap. Dessutom kan 

organisationen komma att tappa kontrollen över den outsourcade aktiviteten, vilket bidrar till 

att beroendet av leverantören kommer att öka. Det är viktigt att ha en bra relation med 

leverantören eftersom konsekvenserna av en dålig relation kan bli kostsamma. Även om 

kostnadsminskning är en viktig anledning till varför organisationer väljer att outsourca kan 

det istället bli en kostnadsökning för organisationen. En orsak till kostnadsökningen kan vara 

att organisationen inte noggrant försökt beakta de dolda och oklara kostnaderna som kan 

uppstå vid implementeringen. Dessa kostnader kallas för transaktionskostnader och 

uppkommer vid utbyte mellan två parter.  
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Nedan beskrivs de mest omtalade nackdelarna med outsourcing, vilka är minskad kontroll och 

kunskap, leverantörsrelationen och kostnadsökning, mer ingående.  

 

2.3.1 Minskad kontroll och kunskap 

När en organisation beslutar sig för att outsourca menar Edgren och Skärvad (2010) att den 

inte längre får samma direkta kontroll som tidigare över aktiviteten då den ligger hos den 

externa leverantören. Detta är anledningen till att en del svenska organisationer är skeptiska 

till att outsourca menar Lindroth (2005). Van Weele (2012) nämner att outsourcing även kan 

leda till minskad kunskap inom organisationen när den lämnar ifrån sig en viss aktivitet. 

Kunskapen kring den specifika aktiviteten kommer successivt att försvinna när den inte längre 

ingår i det dagliga arbetet. Sang (2010) menar att i samband med outsourcing omplaceras i 

vissa fall den berörda personalen eller sägs upp om de anses vara överflödiga. Detta gör att 

det uppstår oro hos personalen då de kan uppfatta outsourcing som ett hot mot sina arbeten.  

 

2.3.2 Leverantörsrelationen 

Leverantörsrelationen är en betydelsefull faktor som van Weele (2012) nämner eftersom 

organisationerna strävar efter att skapa långsiktiga relationer med sin leverantör, vilket gör det 

viktigt att de väljer rätt leverantör från början. Eftersom beroendet av leverantören ökar i 

samband med outsourcing leder det till att organisationen kan komma att tappa kontrollen av 

den outsourcade aktiviteten. Därmed är det nödvändigt att leverantörsrelationen övervakas 

kontinuerligt. Görs inte detta finns risken att kommunikations- och organisationsproblem 

uppstår samt att konfidentiell information kan läcka ut. 

 

En annan viktig aspekt att beakta enligt van Weele (2012) är om leverantörens mål stämmer 

överens med den strategi som organisationen har. Jennings (1997) menar att organisationen 

därför måste utvärdera leverantörens förmåga och försöka förstå sig på hur dennes 

verksamhet fungerar. Görs inte detta noggrant är det svårt att uppnå en långsiktig relation med 

leverantören och organisationen tvingas istället till att hitta en ny leverantör. Langfield-Smith 

och Smith (2003) pekar dessutom på att det kan vara så att outsourcingleverantören inte lever 

upp till organisationens önskemål, vilket även gör att en ny leverantör måste hittas. 

 

2.3.3 Kostnadsökning  

En viktig faktor till varför organisationer väljer att outsourca är enligt van Weele (2012) för 

att de vill minska kostnaderna. Dock kan det i själva verket leda till det motsatta, det vill säga 

att kostnaderna ökar. Detta kan bland annat orsakas av leverantörsrelationen eftersom en dålig 

relation kan leda till att organisationen måste byta leverantör, vilket enligt Augustson och 

Bergstedt Sten (1999) förknippas med höga kostnader. Ett kontrakt mellan parterna som är 

dåligt skrivet på grund av att det exempelvis inte är tillräckligt tydligt menar Barthelemy 

(2003) också kan leda till en kostnadsökning.  

 

Ett annat problem som både van Weele (2012) och Barthelemy (2003) nämner och som kan 

leda till ökade kostnader är de dolda och oklara kostnaderna som kan finnas vid 

implementeringen av outsourcing, så kallade transaktionskostnader. Transaktionskostnader 

uppkommer när två parter gör ett utbyte. Detta utbyte förutsätts ske med en extern part och 
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vara baserat på ett kontrakt. Transaktionskostnader består av olika delar: kostnader som 

uppstår vid upprättandet av kontraktet, vid övervakandet av kontraktet samt vid tillämpningen 

av kontraktet. Även kostnader som uppkommer i relationen med den externa parten och 

kostnader relaterade till själva transaktionen tillhör transaktionskostnaderna. Dessa kostnader 

är svåra att förutse och beräkna vid införandet av outsourcing (Claver, González, Gascó , & 

Llopis, 2002). Enligt Handley och Benton Jr. (2009) är det därför viktigt att vara noggrann i 

beräkningarna samt försöka förutse alla de kostnader som kan uppstå i samband med 

outsourcingbeslutet. Detta för att finna ett effektivt samarbete med den externa parten och på 

så vis minska riskerna med outsourcingen. 

 

2.4 Sammanfattning av referensramen 

Outsourcingbeslutet är beroende av två faktorer, konkurrenskraft jämfört med leverantörer 

samt kompetensens strategiska betydelse. Om organisationen inte är konkurrenskraftig 

jämfört med potentiella leverantörer och om dess kompetens inte särskiljer sig från 

konkurrenternas är outsourcing en lämplig lösning.  

 

Outsourcing kan bidra med ett antal fördelar för organisationen. Genom outsourcing kan 

organisationen fokusera på sin kärnverksamhet samt använda organisationens resurser på 

bästa sätt. Outsourcing bidrar även till ökad flexibilitet då fasta kostnader omvandlas till 

rörliga kostnader, vilket innebär att organisationen endast betalar för det arbete som 

leverantören utför. Eftersom en del organisationer kan sakna den kompetens som krävs för att 

utföra en viss aktivitet kan de genom outsourcing använda sig av den externa leverantörens 

erfarenhet, kunskap och utrustning, vilket i sin tur gör att kostnaderna minskar. 

 

Det finns även problem och nackdelar med outsourcing. Organisationen riskerar att förlora 

viktig kunskap när den externa leverantören övertar den outsourcade aktiviteten. Dessutom 

kan organisationen komma att tappa kontrollen över den outsourcade aktiviteten, vilket leder 

till att beroendet av leverantören ökar. En bra leverantörsrelation är viktig eftersom 

konsekvenserna annars kan bli kostsamma. Även om kostnadsminskning är en viktig 

anledning till varför organisationer väljer att outsourca kan det istället leda till det motsatta, 

att kostnaderna ökar. Detta kan bland annat orsakas av att organisationen inte varit tillräckligt 

noggrann vid beräkningen av de dolda kostnaderna som kan uppkomma i samband med 

implementeringen av outsourcingen. Dessa dolda kostnader kallas transaktionskostnader.  
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3 Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning av tillvägagångssättet vid val av undersökningsmetod och 

insamling av data. Kapitlet avslutas med en beskrivning om hur uppsatsens frågeställningar 

kopplas samman med intervjufrågorna. Källkritik och metodkritik behandlas löpande genom 

hela kapitlet.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Till en början identifierades ett intressant ämne och en litteratursökning gjordes för att få en 

grund till ämnet. Litteratursökningen ledde fram till uppsatsens problemdiskussion, vilket i sin 

tur mynnade ut i uppsatsens frågeställningar och syfte. Ett urval har gjorts bland landets 33 

statliga högskolor och universitet, där intervjufrågor sändes till 24 stycken av dessa. 

Frågeställningarna och syftet har legat till grund för formuleringen av intervjufrågorna. Efter 

att intervjufrågorna skickats ut till de valda högskolorna och universiteten sammanställdes 

referensramen som också utgår från uppsatsens frågeställningar och syfte. På så vis kan 

referensramen kopplas ihop med intervjufrågorna då de har samma utgångspunkter, det vill 

säga frågeställningarna och syftet. Svaren som intervjuerna gav sammanställdes i 

empirikapitlet som sedan låg till grund för analysen. I analyskapitlet har informationen i 

empirikapitlet analyserats med avseende på det som tas upp i referensramen.  

 

Eftersom uppsatsens fokus har legat på att förstå problemet snarare än att förklara det har 

uppsatsen fått ett mer kvalitativt angreppssätt. Vi ville få kunskap kring vilka faktorer som är 

avgörande vid besluten kring outsourcing för högskolor och universitet, vilket även har gjort 

att det kvalitativa angreppssättet tillämpats. För att tydliggöra detta har faktorerna som nämnts 

vid intervjuerna med högskolorna och universiteten kategoriserats för att kunna identifiera de 

mest avgörande. Detta har även stärkt analysen då det tydligare visar de mest avgörande 

faktorerna. Något som har legat till grund genom hela arbetet är uppsatsens frågeställningar, 

för att på så vis skapa en röd tråd från början till slut. Detta nämner även Holme och Solvang 

(1997) som en viktig aspekt när det gäller den kvalitativa undersökningsmetoden. 

 

3.2 Insamling av data 

I denna uppsats har informationen samlats in via primära källor, tidigare forskning samt 

litteratur. Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att inte enbart välja källor som 

överensstämmer med de egna uppfattningarna utan även att förhålla sig kritisk till det material 

som används. 

 

3.2.1 Uppsatsens primärdata och val av respondenter   

Uppsatsens primärdata utgörs av information från intervjuer med personer från högskolor och 

universitet i Sverige. Primärdata är något som har samlats in av utredaren själv och innehåller 

ofta nytt tänkande, nya upptäckter eller ny information (Andersen, 1998). Anledningen till att 

intervjuer valdes var för att de ger analyserbar data till det fortsatta arbetet. Eftersom vi ville 

undersöka ett problem och få kunskap kring detta var personliga intervjuer lämpligast då 

fokus har legat på vilken information som samlats in och inte mängden information. Patel och 

Davidson (2011) bekräftar att vid ett kvalitativt angreppssätt används ofta djupgående 
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intervjuer och analyser. De nämner även att intervjuer i de flesta fall sker via personliga 

möten, men att de också kan ske genom telefon- och mejlkorrespondens. För att få möjlighet 

att ställa följdfrågor till respondenterna valdes den semistrukturerade intervjumetoden. Denna 

intervjumetod bidrar till ökad tillförlitlighet då de personer som intervjuas inte blir styrda i 

sina svar. Enligt Dalen (2015) är semistrukturerad intervju den mest använda varianten inom 

det kvalitativa angreppssättet och innebär att den eller de som intervjuar i förväg har bestämt 

ämnen som ska diskuteras. På så vis blir inte den eller de som intervjuar låsta till frågorna 

utan kan vara flexibla och ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). 

 

Intervjuerna har till största del skett via mejlkorrespondens med respondenterna från 

högskolorna och universiteten. Enligt Dalen (2015) är intervjuer tidskrävande och detta i 

samband med högskolornas geografiska spridning hade gjort att det tidsmässigt inte varit 

möjligt att besöka varje högskola personligen. En medvetenhet finns om att de svar som ges 

via mejlkorrespondens kanske inte är lika utförliga som vid exempelvis personlig intervju. 

Eftersom vi har använt oss av semistrukturerad intervju har möjlighet till att ställa följdfrågor 

funnits, vilket gjort att om svaren inte varit tillräckligt utförliga har följdfrågor ställts. Vi 

anser att mejlkorrespondensen har fungerat väl då responsen som fåtts från respektive 

högskola och universitet har varit av hög kvalitet. Om responsen hade varit sämre hade andra 

intervjusätt beaktats, som till exempel telefonkorrespondens.  

 

Uppsatsens intervjufrågor är baserade på frågeställningarna och syftet för att täcka studiens 

inriktning. Dalen (2015) menar att det vid semistrukturerad intervju handlar om att omvandla 

uppsatsens frågeställningar till konkreta intervjufrågor. Intervjufrågorna har skickats till 

personer som ingår i högskolornas och universitetens ledning. De i sin tur har antingen svarat 

på frågorna själva om de har kunnat eller skickat vidare till personer som är mer insatta i 

outsourcingarbetet. Vi är medvetna om att personerna som svarat på intervjufrågorna inte 

alltid har kunskap om hela organisationen och därmed kanske inte är medvetna om alla 

aktiviteter som outsourcas. Eftersom denna uppsats fokus inte ligger på vilka aktiviteter som 

outsourcas utan på de faktorer som ligger bakom beslutet, har det ingen betydelse att dessa 

personer inte är medvetna om alla aktiviteter som outsourcas. Det viktiga är att de som har 

svarat på intervjufrågorna har kunskap om orsakerna bakom beslutet samt vilka för- och 

nackdelar som de anser finns med outsourcing. Med tanke på de svar som gavs ansågs därför 

de personer som svarade på intervjufrågorna vara relevanta för att kunna bidra med tillförlitlig 

och analyserbar information. Vid ett kvalitativt angreppssätt är det enligt Dalen (2015) viktigt 

att det insamlande materialet är av tillräcklig kvalitet för att ge möjlighet för tolkning och 

analys. 

 

En förstudie gjordes där ett antal frågor, se bilaga 1, ställdes till Mälardalens högskola för att 

se om intervjufrågorna var utformade på ett förståeligt sätt och om svaren som gavs var 

användbara. Förstudien gjordes för att det är viktigt att tänka på hur intervjufrågorna 

formuleras, det vill säga om de är tydliga, om de är ledande, om de kräver specifik kunskap 

och om de innehåller känsliga saker (Dalen, 2015). Efter att svaren studerats ansågs de ge den 

information som efterfrågats, vilket gjorde att frågorna som ställdes till Mälardalens högskola 

även skickades till 23 andra högskolor och universitet i Sverige. Dessa frågor handlade om i 
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vilken utsträckning de utvalda högskolorna och universiteten använder sig av outsourcing till 

extern leverantör samt orsakerna till deras beslut. När vi fått veta vilka högskolor och 

universitet som outsourcade ställdes ett antal följdfrågor till dessa som bland annat handlade 

om för- och nackdelar med outsourcing, förväntningarna med outsourcingen och relationen 

med outsourcingleverantören, se bilaga 2. Anledningen till att samma frågor ställdes vid 

samtliga intervjuer var för att öka uppsatsens tillförlitlighet då dessa svar påverkar 

slutsatserna. Svaren från intervjuerna visade att en del högskolor och universitet inte använder 

sig av outsourcing. Dessa svar inkluderades i empirikapitlet för att få bredare perspektiv runt 

besluten om outsourcing, vilket i sin tur bidragit till en mer berikad analys. Då vissa 

högskolor och universitet outsourcar och vissa inte bör det has i åtanke att de som outsourcar 

ofta framhäver de positiva aspekterna medan de som inte outsourcar väljer att framhäva de 

negativa sidorna. Dock har svaren från de som intervjuats visat på både positiva och negativa 

sidor med outsourcing, vilket gör att informationen blir tillförlitlig.  

 

Bortfall 

Av de 33 statliga högskolorna och universiteten som finns i Sverige har 24 stycken kontaktats 

via mejl för att få svar på våra intervjufrågor. De nio högskolor och universitet som inte har 

kontaktats är exempelvis Dans- och cirkushögskolan, Försvarshögskolan och Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Anledningen till att dessa inte kontaktades var på grund av att 

de har mer begränsade inriktningar på sina utbildningar. Vid ett kvalitativt angreppssätt är 

valet av respondenter viktigt enligt Dalen (2015) eftersom ett för stort antal intervjuer är 

tidskrävande både när det gäller genomförandet och bearbetningen. Därför har vi medvetet 

valt bort högskolor och universitet med begränsade inriktningar för att begränsa antalet 

respondenter. I tabell 3.1. nedan ges en sammanställning av de kontaktade högskolorna och 

universiteten som visar vilka som har svarat respektive inte svarat på intervjufrågorna.    

 

Tabell 3.1. Sammanställning av respons från högskolor och universitet 

 Svarat Ej svarat 

Mälardalens högskola  X 

Örebro universitet X  

Stockholms universitet X  

Göteborgs universitet X  

Uppsala universitet  X 

Umeå universitet  X 

Luleå tekniska universitet  X 

Mittuniversitetet X  

Södertörns högskola X  

Karlstads universitet  X 

Linnéuniversitetet X  

Högskolan i Halmstad  X 

Högskolan Dalarna X  

Högskolan i Borås X  

Högskolan i Skövde  X 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Dans-_och_cirkush%C3%B6gskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsh%C3%B6gskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungl._Musikh%C3%B6gskolan_i_Stockholm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungl._Musikh%C3%B6gskolan_i_Stockholm
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Malmö högskola  X 

KTH  X 

Karolinska institutet  X 

Linköpings universitet X  

Högskolan i Gävle X  

Lunds universitet  X 

Högskolan Väst  X 

Högskolan Kristianstad   X 

Blekinge tekniska högskola  X 

  

Som kan utläsas av tabellen är det 14 högskolor och universitet som inte har svarat av de 24 

tillfrågade, vilket gjorde att det återstod tio stycken att analysera. När det gäller Uppsala 

universitet, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Lunds universitet har de svarat att de 

inte har haft tid eller kunskap att svara på intervjufrågorna. Mälardalens högskola har endast 

svarat på de första frågorna som ställdes vid förstudien, se bilaga 1. Då det visade sig att de 

använde sig av outsourcing till extern leverantör skickades följdfrågor till dem, se bilaga 2. 

Dessa intervjufrågor har de dock inte svarat på. På grund av detta har vi valt att inte ha med 

dem i uppsatsen eftersom de svar som gavs vid förstudien inte är tillräckliga för en analys. 

Detta eftersom de inte ger svar på vilka som är de mest avgörande faktorerna bakom 

outsourcingbeslutet, vilket är denna uppsats syfte. För att Mälardalens högskola skulle tas 

med i arbetet hade svar på följdfrågorna behövts. Resterande högskolor och universitet har 

inte återkopplat på frågorna som skickats, vilket gjort att dessa inte kan tas med i uppsatsen. 

Detta är ingenting som har påverkat uppsatsens kvalitet då syftet var att endast undersöka och 

förstå vilka de avgörande faktorerna är vid outsourcingbeslutet. Därför har det inte haft någon 

betydelse att alla inte har svarat på intervjufrågorna då slutsatser fortfarande kan dras utifrån 

de svar som erhållits.  

 

När det gäller de tio högskolor och universitet som har svarat på intervjufrågorna har det 

framkommit att sex stycken använder sig av outsourcing och att fyra stycken inte använder 

sig av outsourcing. Svaren från dessa högskolor och universitet har i de flesta fall varit av hög 

kvalitet. Endast Högskolan Dalarna har haft bristande information i sina svar då de inte har 

svarat på de sista fem frågorna i bilaga 2. Detta har påverkat uppsatsen genom att deras syn på 

dessa frågor inte medräknats i analysen. Eftersom de har svarat på de mest betydande 

intervjufrågorna, som handlar om för- och nackdelar samt avgörande faktorer vid outsourcing, 

anser vi ändå att de är relevanta att ha med i uppsatsen då frågeställningarna ändå besvaras. 

Dock har vi fortfarande fått bra respons från de andra högskolorna och universiteten, vilket 

bidragit med analyserbar data av hög kvalitet. Därför är detta bortfall av mindre vikt för 

uppsatsens kvalitet och tillförlitlighet.  

 

3.2.2 Tidigare forskning och val av källor 

Den information som har använts i uppsatsen för att formulera inledningskapitlet samt 

referensramen kommer till största delen från litteratur och vetenskapliga artiklar. Som 

Andersen (1998) nämner har denna information samlats in av andra personer, forskare eller 
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institutioner som inte har någon direkt koppling till den aktuella undersökningen. Det handlar 

om resultat från tidigare undersökningar från vetenskapliga artiklar, böcker samt annan 

tillgänglig data som rör fenomenet. Litteraturen har hittats på Mälardalens högskolebibliotek 

där outsourcing använts som det främsta sökordet. De vetenskapliga artiklarna har sökts fram 

via databaserna ABI/INFORM Global och Google Scholar där sökord som outsourcing, 

universitet, högskolor och offentlig sektor har använts. Den litteratur och de artiklar som 

använts anses bidra med tillförlitlig information då de är skrivna av forskare inom 

ämnesområdet, vilket gör att de kan anses vila på vetenskaplig grund. Artiklarna och 

litteraturen som använts i uppsatsen tar upp liknande information, vilket även gör att 

informationen känns relevant och tillförlitlig med tanke på att källorna bekräftar varandra.  

 

Ett fåtal webbplatser har använts i uppsatsen trots att det finns risk för att informationen inte 

är pålitlig. Anledningen till att dessa webbplatser användes var för att få fler perspektiv på 

ämnet. De webbplatser som använts är former av artiklar som är skrivna av personer som är 

insatta i de ämnen som artiklarna berör, det vill säga outsourcing, offentlig sektor samt 

högskolor och universitet. Informationen som nämns i dessa artiklar bekräftas även av den 

litteratur och de vetenskapliga artiklar som använts. Därmed anses webbplatserna som 

använts vara tillräckligt tillförlitliga.  

 

3.3 Operationalisering 

Som utgångspunkt för referensramen användes frågeställningarna och syftet då det är dessa 

som ska besvaras respektive uppfyllas. De intervjufrågor som skickades ut via mejl till 

högskolorna och universiteten är likaså baserade på uppsatsens frågeställningar och syfte, 

vilket gör att de även kan kopplas ihop med referensramen. Intervjufrågorna utformades så att 

de svar som ges tillsammans med referensramen ska ge svar på uppsatsens frågeställningar 

och uppfylla syftet. För att få en hög kvalitet på uppsatsen är det enligt Bryman och Bell 

(2013) viktigt att man undersöker det som är tänkt att undersökas för att behålla uppsatsens 

inriktning. Genom att frågeställningarna, syftet, intervjufrågorna och referensramen kan 

kopplas ihop får uppsatsen en röd tråd, vilket gör det lättare att se om det som är tänkt att 

undersökas undersöks.  

 

De fyra intervjufrågorna i bilaga 1 samt de två första frågorna i bilaga 2 utformades för att få 

respondenternas syn på outsourcing och vad de anser är betydande faktorer vid beslutet om att 

outsourca eller inte. Vidare ställdes frågor kring vad referensramen tar upp som de främsta 

för- respektive nackdelarna med outsourcing. Dessa frågor ställdes för att få svar på om 

referensramen kan bekräftas eller förkastas. Tabell 3.2 nedan visar hur intervjufrågorna är 

kopplade till uppsatsens frågeställningar, vilket illustreras genom att intervjufrågorna har 

placerats under den frågeställning som de ska besvara.  
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Tabell 3.2. Koppling mellan frågeställningar och intervjufrågor 

  

Vilka för- respektive nackdelar finns 
det med outsourcing enligt högskolor 

och universitet? 

•Vilka fördelar och möjligheter anser ni 
det finnas med att outsourca? 

 

•Vilka nackdelar och risker anser ni det 
finnas med att outsourca? 

 

•Har ert beslut om att outsourca påverkat 
er organisation?  

 

•Upplever ni ökad eller minskad kontroll 
av den outsourcade aktiviteten? 

 

•Hur är er relation med 
outsourcingleverantören? 

 

•Är det något ni skulle vilja ändra på i 
relationen med er outsourcingleverantör? 

 

•Finns det något som skulle kunna göra er 
missnöjda mer er outsourcingleverantör?  

Vilka faktorer är avgörande för 
högskolors och universitets beslut 

kring outsourcing? 

•Vilka var orsakerna till att ni valde att 
outsourca/inte outsourca? 

 

•Var det någon/några av dessa för- 
respektive nackdelar som påverkade ert 
beslut om att outsourca? 

 

•Vilka förväntningar hade ni med 
outsourcing? 

 

•Blev dessa förväntningar uppfyllda? 
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4 Empiri 
I detta kapitel sammanställs de svar som de tillfrågade högskolorna och universiteten har 

gett. Denna information kommer att ligga som underlag för analyskapitlet.  

 

4.1 Högskolor och universitet som använder sig av outsourcing 

Nedan presenteras svaren från de högskolor och universitet som använder sig av outsourcing. 

I tabell 4.1 har en sammanställning gjorts av de mest väsentliga faktorerna kring outsourcing.   

 
Tabell 4.1. Sammanställning av högskolor och universitet som använder outsourcing 

 Orsaker Fördelar Nackdelar Förväntningar 

Örebro 

universitet 

Konkurrens-

utsättning 

 

Själva avgöra 

volymen 

 

Pressa priserna 

 

Fokus på 

kärnverksamhet 

 

Resurskrävande 

upphandlingar 

 

Lång 

bindningstid 

med leverantör 

 

Ständiga 

kontroller av 

kvaliteten 

Sänka kostnaden  

 

Bibehålla 

kvaliteten 

Göteborgs 

universitet 

Resurs- eller 

kompetensbrist 

 

Behov av stora 

investeringar 

 

Beslut från en 

högre nivå 

Fokus på 

kärnverksamhet 

 

Specialistkunskap 

 

Kostnadsbesparing 

Minskad intern 

kunskap 

 

Fast med en 

leverantör 

Mer fokus på 

utveckling 

 

Nya 

arbetsuppgifter 

Stockholms 

universitet 

Samla allt på ett 

ställe 

 

Fokus på 

kärnverksamhet 

Förbättrad kvalitet 

 

Rätt utbildning för 

personalen 

 

Enklare att förutse 

kostnader 

Risk för 

förlorad intern 

kunskap 

Bättre utförd 

service 

 

Tydligare 

kostnader  

Högskolan 

Dalarna 

Oberoende av 

omständigheter 

 

Kompetens 

 

Ekonomi  

Högre 

tillgänglighet 

 

Kostnadsbesparing 

Förlorad intern 

kunskap 

 

Beroende av 

leverantör 

Ständig 

tillgänglighet 

 

Specialistkunskap 

 

Kostnadsbesparing 
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Mittuniversitetet 

Kostnad 

 

Kvaliteten 

Specialistkunskap 

 

Förbättrad kvalitet 

 

Fokus på 

kärnverksamhet 

Bristande 

kontroll 

Bättre kvalitet 

 

Lägre pris 

Linköpings 

universitet 

Ökad kontroll 

 

Specialistkunskap 

Specialistkunskap Brist på insyn 

 

Tappad 

kontroll 

Problemfri 

leverans 

 

4.1.1 Örebro universitet 

Örebro universitet har använt sig av outsourcing till extern leverantör sedan den 1 januari 

2014. Den funktion som outsourcas är lokalvården till viss del. Anledningen till att de valde 

att outsourca till extern leverantör var för att kunna konkurrensutsätta den interna lokalvården 

och verksamheten samt att de själva skulle kunna avgöra vilken volym de vill köpa (O. 

Forssander, personlig kommunikation, 31 mars 2015). 

 

Den största fördelen som Örebro universitet såg med outsourcing var att de kunde pressa 

priserna. De anser att lokalvården inte tillhör universitetets strategiska verksamhet och därför 

inte heller behöver bedrivas i egen regi utan kan läggas ut på andra aktörer. Dock ser de ett 

antal nackdelar med outsourcing. För det första anser de att upphandlingar är resurskrävande. 

De nämner också att avtalen med leverantören oftast binds under en längre tid, vilket gör att 

leverantörsbyte med nya introduktioner tar tid. Dessutom måste kvaliteten ständigt 

kontrolleras så att den lever upp till den ställda kravspecifikationen. Trots dessa för- och 

nackdelar var det ingen som specifikt avgjorde beslutet om att outsourca (O. Forssander, 

personlig kommunikation, 8 april 2015).  

 

De förväntningar som Örebro universitet hade på outsourcingen var att sänka 

lokalvårdskostnaden per kvadratmeter, men samtidigt bibehålla kvaliteten. De anser att dessa 

förväntningar blev uppfyllda, vilket framförallt tydliggörs av att den interna 

lokalvårdsverksamheten har effektiviserats och lett till kostnadsbesparingar. När det gäller 

kontrollen över den outsourcade aktiviteten har de ingen uppfattning om den har ökat eller 

minskat. De anser dock att de har en bra kontakt med sin leverantör och vill inte ändra på 

någonting i relationen i nuläget. Någonting som skulle göra att de blir missnöjda med 

outsourcingleverantören är om denne inte levererar den kvalitet som avtalats eller att den 

outsourcade aktiviteten inte utförs på den tid som avtalats (O. Forssander, personlig 

kommunikation, 8 april 2015).  

 

4.1.2 Göteborgs universitet 

Göteborgs universitet outsourcar ett antal olika funktioner till externa leverantörer. Några 

exempel är drift av inköpssystem, telefonväxel, fönsterputs, drift av 

studieadministrationssystem, synkroniseringstjänst för lagring samt scanning av fakturor. 
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Tidpunkten för outsourcingen av dessa funktioner är olika beroende på när behovet uppstått 

och därför finns det ingen specifik tidpunkt. Anledningarna till varför de valde att outsourca 

var olika beroende på vilken funktion det handlade om. Det kan vara allt från resurs- eller 

kompetensbrist, behov av stora investeringar till beslut från en högre nivå. Det finns ingen 

generell strategi för hela organisationen utan det är olika faktorer som påverkar valen om 

outsourcing (M. Petrides, personlig kommunikation, 24 mars 2015).  

 

Fördelarna som Göteborgs universitet ser med att outsourca är att de kan fokusera på de 

aktiviteter som ger mest till verksamheten och att de själva inte behöver underhålla 

personalens kompetens då det finns specialistkunskap på marknaden. Dessutom kan de spara 

pengar genom att endast köpa det som behövs för tillfället och behöver därmed inte bekosta 

en tjänst för att kunna hantera toppar som uppkommer då och då. Nackdelarna är dock att det 

finns en risk för att fokus endast hamnar på kostnadsbesparingar, att den interna kompetensen 

glöms bort samt att man fastnar med en leverantör. I vissa outsourcingfall har dessa för- och 

nackdelar varit avgörande i beslutet (M. Petrides, personlig kommunikation, 7 april 2015).  

 

Göteborgs universitet hade olika förväntningar med outsourcingen. Dessa var bland annat att 

den interna organisationen skulle kunna fokusera mer på utveckling och att nya 

arbetsuppgifter skulle uppkomma som man kan dra nytta av att utföra själva. Dessa 

förväntningar blev delvis uppfyllda. De pekar på att det finns en tendens att gå tillbaka till 

samma arbetssätt som tidigare och då uppnås inte målet. Handlar det om nya arbetsuppgifter 

brukar det fungera bättre. Beslutet om outsourcing har i Göteborgs universitets fall påverkat 

dess organisation, men i varierande utsträckning beroende på hur många som påverkas av 

beslutet. Dock upplever de varken ökad eller minskad kontroll av de aktiviteter som 

outsourcas. När det kommer till relationen med outsourcingleverantören fungerar några bra 

och några mindre bra, vilket beror på leverantören och beställaren. Något som skulle kunna 

förbättra relationen är bättre avtal som ger incitament att förbättra för båda parter. Göteborgs 

universitet skulle kunna bli missnöjda med sin leverantör om den inte tar ansvar efter att 

avtalet tecknats (M. Petrides, personlig kommunikation, 7 april 2015).  

 

4.1.3 Stockholms universitet 

Sedan maj 2003 outsourcar Stockholms universitet städningen på universitetet. Anledningen 

till varför de valt att outsourca städningen var för att samla all kompetens på ett ställe. Enligt 

beslut från 2001 skulle andelen externt upphandlad service inom universitetet öka samtidigt 

som egenproducerad service skulle minska. Skälen till detta var bland annat att organisationen 

skulle kunna koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Städorganisationen hade under lång tid 

haft stora underskott i verksamheten, hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro och dåligt 

städutförande med mycket klagomål, vilket gjort att outsourcing av denna funktion diskuterats 

under en längre tid. Företag som hade städning som kärnverksamhet ansågs kunna sköta 

städservicen på ett mera rationellt och kvalitetsmässigt bättre sätt (A-M. Larsson, personlig 

kommunikation, 21 april 2015). 

 

De fördelar som Stockholms universitet har sett när det gäller outsourcingen av städning är att 

kvaliteten har förbättrats, det är mer professionell ledning för verksamheten, personalen får 
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rätt utbildning för utförandet och det är ekonomiskt enklare att förutse kostnaderna. En viktig 

aspekt som de nämner när det gäller outsourcing är att det är viktigt att det finns någon eller 

några nyckelpersoner kvar inom organisationen som kan den verksamhet som outsourcas. 

Detta framförallt för att kunna göra rätt upphandlingar, veta vilka krav som måste ställas samt 

för att kunna göra uppföljningar av utförandet. Det är nödvändigt att det finns personer inom 

organisationen som ständigt ser till att avtalet följs. Det som påverkade beslutet om att 

outsourca till största del var att få en mer professionell och mer rationell utförd städning där 

städkostnaden var under full kontroll (A-M. Larsson, personlig kommunikation, 21 april 

2015). 

 

Den största förväntningen som Stockholms universitet hade med outsourcingen var att få en 

bättre utförd service där kostnaden var tydlig och mera förutsägbar. Dessa förväntningar anser 

de blev uppfyllda, men vid ett upphandlingstillfälle anlitades ett företag som inte skötte sina 

uppdrag fullt ut och avtalet förnyades därför inte efter de första två åren. I övrigt har det 

fungerat mycket bra anser de. Beslutet om att outsourca har påverkat organisationen på så vis 

att de har fått en högre kvalitet i städutförandet till en mindre kostnad än när de hade det i 

egen regi. Nya arbetsuppgifter har också uppkommit i form av upphandling av städtjänsterna 

samt uppföljning av avtalen och utförandet. I och med detta finns ingen av de tidigare 

anställda inom lokalvårdsverksamheten kvar inom organisationen. I samband med 

outsourcingen upplever universitetet att kontrollen över städutförandet har ökat. De upplever 

även att de har goda formella relationer med outsourcingleverantörerna och att det inte finns 

någonting i relationerna som de skulle vilja ändra på för närvarande. Dock skulle de kunna bli 

missnöjda med outsourcingleverantörerna om den utlovade kvaliteten inte hålls samt om de 

inte har en god personalpolitik när det gäller deras anställda (A-M. Larsson, personlig 

kommunikation, 21 april 2015). 

 

4.1.4 Högskolan Dalarna 

Högskolan Dalarna outsourcar ett antal funktioner, såsom transport av in- och utgående post 

samt skötsel av växter. När det gäller posttransporten har den köpts in under många år, medan 

växtskötseln har utökats under åren och då oftast i samband med nybyggen eller större 

ombyggnationer. Anledningen till att de valt att outsourca transporten av in- och utgående 

post är för att det sker på obekväm tid samt att de ville säkerställa att denna aktivitet alltid 

fungerar oberoende av om det förkommer någon sjukdom hos dem. Motivet till varför de valt 

att outsourca skötseln av växter var för att de själva inte hade någon trädgårdsexpertis samt att 

detta arbete inte fyller en heltidstjänst. Dessutom spelar kostnaderna in i detta beslut (L-O. 

Nordqvist, personlig kommunikation, 23 april 2015).  

 

De fördelar som Högskolan Dalarna ser med outsourcing är att de får högre tillgänglighet och 

garantier för att det som outsourcas alltid fungerar. De ser även att det i vissa fall leder till 

lägre kostnader. Dock ser de även nackdelar med outsourcing på så vis att de tappar egen 

kompetens samt att de blir beroende av externa leverantörer (L-O. Nordqvist, personlig 

kommunikation, 23 april 2015).  
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Förväntningarna som Högskolan Dalarna hade med outsourcingen var att få ökad 

tillgänglighet, få tillgång till specialistkunskap samt minskade kostnader. På det sätt som 

uppdragen sköts motsvarar i stort deras förväntningar (L-O. Nordqvist, personlig 

kommunikation, 23 april 2015).  

 

4.1.5 Mittuniversitetet 

Mittuniversitetet lägger delar av verksamheten på externa leverantörer. På IT-sidan sköts 

delar av deras system av externa leverantörer. Anledningen är att systemleverantören också 

valt att outsourca sin verksamhet. Även stora delar av städningen outsourcas till extern 

leverantör för att det är mer kostnadseffektivt. Inom kort kommer de även att lägga ut 

lönehanteringen på statens servicecenter, vilket är förordningsstyrt. De nämner ingen specifik 

tidpunkt för när de valt att outsourca utan pekar på att det är en löpande fråga som de funderar 

på när avtal går ut, när campusstrukturen ändras eller när kompetens saknas. De mest 

avgörande faktorerna vid ett outsourcingbeslut är kvaliteten och priset (H. Stenström, 

personlig kommunikation, 23 mars 2015).  

 

Fördelarna som Mittuniversitetet ser med outsourcing är möjligheten att få tillgång till 

specialistkunskap och öka kvaliteten samt att kunna fokusera på organisationens 

kärnverksamhet. Den nackdel som de nämner är att det kan bli brist på kontroll när 

outsourcing används. Dessa för- och nackdelar har beaktats när beslut om outsourcing tagits 

(H. Stenström, personlig kommunikation, 27 april 2015).  

 

De förväntningar som Mittuniversitetet hade med outsourcingen var att de ville få bättre 

kvalitet till ett lägre pris. Dessa förväntningar har överlag blivit uppfyllda. Outsourcingen har 

påverkat organisationen på så vis att det behövs beställarkompetens och uppföljning. Görs det 

ingen uppföljning anser de att kontrollen minskar. När det gäller relationerna med 

leverantörerna är de bra och det finns ingenting som de vill ändra på. Skulle leverantören inte 

följa avtalet skulle Mittuniversitetet dock kunna bli missnöjda med sin leverantör (H. 

Stenström, personlig kommunikation, 27 april 2015).  

 

4.1.6 Linköpings universitet 

Linköpings universitet outsourcar lämpliga tjänster, som de själva nämner, enligt modellen 

selektiv outsourcing. Tjänster som outsourcas är exempelvis deras IT-stöd för HR-funktionen, 

studieadministration och student e-post. Anledningen till att de valt selektiv outsourcing är för 

att de vill bibehålla en hög kontroll över de delar som outsourcas och till vem de outsourcar. 

Eftersom de outsourcar kontinuerligt finns det ingen specifik tidpunkt då outsourcingen 

började.  Den vanligaste orsaken till att de valt att outsourca är för att de vill få leverantörens 

expertis på den outsourcade tjänsten (J. Nejdeby, personlig kommunikation, 31 mars 2015).  

 

Den största fördelen som Linköpings universitet nämner är möjligheten att få 

expertkompetens inom en viss lösning eller produkt. Därutöver använder de allt oftare så 

kallade åtaganden där den externa parten åtar sig att sköta en IT-lösning i sin helhet. Den 

största nackdelen är dock bristen på insyn och tappad kontroll av den outsourcade tjänsten. 

Den tappade kontrollen kan handla om uppdateringar, kvalitet och kostnad. Detta försöker 



21 
 

man vanligen lösa med hjälp av avtal, men med en del leverantörer är det inte säkert att det 

hjälper med avtal. Dessa för- och nackdelar har påverkat outsourcingbeslutet (J. Nejdeby, 

personlig kommunikation, 24 april 2015).  

 

Linköpings universitet förväntar sig oftast att leveransen ska vara problemfri och dessa 

förväntningar brukar bli uppfyllda. Outsourcingen har påverkat universitetets organisation på 

så vis att de måste övervaka leveransen från den externa leverantören. Samtidigt som de ser 

att kontrollen har minskat när det gäller bland annat insyn i driftmiljön har de ändå fått en 

ökad kontroll av kostnaderna. Universitetet säkerställer en god relation med alla deras 

leverantörer, vilket gör att de till största del är nöjda med deras outsourcingleverantörer. Det 

finns ingenting som de skulle vilja ändra på i leverantörsrelationen men de anser att de kan bli 

bättre på deras uppföljningsmöten. På så vis kan de få en mer gemensam process och rutin för 

att hantera det med flera leverantörer. Något som skulle göra de missnöjda med relationen är 

om leveransen brister (J. Nejdeby, personlig kommunikation, 24 april 2015).  

   

4.2 Högskolor och universitet som inte använder sig av outsourcing 

Nedan presenteras svaren från de högskolor och universitet som inte använder sig av 

outsourcing. I tabell 4.2 har en sammanställning gjorts av de mest väsentliga faktorerna kring 

beslutet om att inte outsourca.   

 
Tabell 4.2. Sammanställning av högskolor och universitet som inte outsourcar 

 Orsaker 

Högskolan i Gävle 

Bristande ekonomiska underlag 

 

Outsourcing påvisar ej vinst 

Södertörns högskola 

Ineffektivt 

 

Dyrt  

Linnéuniversitetet 

Större ansvarstagande om det finns kvar 

inom verksamheten 

Högskolan i Borås 

Ekonomiska faktorer 

 

Säkerhetsfrågor 

 

Lagkrav  

 

4.2.1 Högskolan i Gävle 

Högskolan i Gävle använder sig i dagsläget inte av outsourcing. Detta för att de inte har några 

bra ekonomiska underlag som påvisar vinsterna med outsourcing. De har dock tittat på en del 

olika alternativ, till exempel statens servicecenter. Det visade sig att de först såg sig tvingade 

till att renodla de interna processerna för att därmed kunna ta ställning till vilka processer som 

kan läggas ut. Detta gäller deras verksamhet i stort, men de kommer att ägna mer tid och 
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resurser åt att undersöka möjligheterna till outsourcing (B. Karlsson, personlig 

kommunikation, 13 april 2015). 

 

4.2.2 Södertörns högskola 

Södertörns högskola använder sig inte av outsourcing. Anledningarna är att det kan vara både 

ineffektivt och dyrt. Den mest avgörande faktorn till varför de inte outsourcar är den 

ekonomiska faktorn. I dagsläget samarbetar de dock med andra lärosäten och anser därmed 

inte ha något behov av att outsourca (A. Bozkurt, personlig kommunikation, 15 april 2015).  

 

4.2.3 Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet använder sig ännu inte av outsourcing. De har medvetet valt att inte 

outsourca även om det kortsiktigt går att spara pengar. Detta bygger de på ett antagande om 

ett större ansvarstagande för verksamheten om de som löser uppgiften samtidigt känner 

delaktighet och därmed ansvar (P. Brolin, personlig kommunikation, 1 april 2015).  

 

4.2.4 Högskolan i Borås 

Högskolan i Borås använder sig inte av outsourcing i dagsläget. Generellt sett grundas deras 

bedömning främst på ekonomiska faktorer, men även säkerhetsfrågor och lagkrav har 

betydelse (Å. Dryselius, personlig kommunikation, 23 april 2015).   
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras den insamlade informationen i empirikapitlet och kopplas ihop med 

informationen från referensramen. Strukturen i detta kapitel följer samma struktur som 

referensramen för att underlätta för läsaren.  

 

5.1 Beslut om outsourcing 

Det finns en mängd faktorer som påverkar beslutet om outsourcing. Att kunna fokusera på 

organisationens kärnverksamhet, få tillgång till specialistkunskap, minska kostnaderna och 

uppnå konkurrensfördelar anses vara fyra betydande faktorer vid outsourcing då alla 

högskolor och universitet som outsourcar har nämnt dessa som betydande faktorer vid 

intervjuerna. Även Kakabadse och Kakabadse (2005) bekräftar detta då de skriver att en 

organisation behöver fokusera på dess kärnverksamhet och dra nytta av specialistkunskapen 

som den externa leverantören erbjuder för att bibehålla sin position på marknaden och 

fortsätta vara konkurrenskraftig. Augustson och Bergstedt Sten (1999) menar att 

organisationer då slipper att ständigt anställa och vidareutbilda egen personal för att utvecklas, 

utan kan istället använda extern expertis.  

 

I tabell 4.1 nämns 14 orsaker till varför högskolorna och universiteten outsourcar, vilket tyder 

på att det är svårt att fastställa en specifik avgörande faktor. Dock är de mest nämnda 

orsakerna som framkommit vid intervjuerna med högskolorna och universiteten att de vill 

kunna fokusera på sin kärnverksamhet, minska kostnaderna och få tillgång till 

specialistkunskap. Av de totalt 14 påståendena är det två stycken som berör fokus på 

kärnverksamhet och två som berör kostnadsreduktion. Fyra av dessa påståenden handlar om 

faktorer som kopplas till specialistkunskap, såsom förbättrad kvalitet samt resurs- och 

kompetensbrist. Utöver dessa nämnde exempelvis Örebro universitet att de med hjälp av 

outsourcing kan avgöra vilken volym de vill köpa, vilket kan kopplas till ökad flexibilitet då 

universitetet på så vis kan anpassa volymen till upp- och nedgångar i arbetsbördan. Dessutom 

behöver de inte själva besitta viss kompetens utan kan förlita sig på den externa leverantören 

som kan utföra arbetet till en lägre kostnad än vad de själva skulle kunna göra. En annan 

orsak bakom outsourcingbeslutet som Högskolan Dalarna nämner är att aktiviteten sker på 

obekväma tider och att de vill säkerställa att aktiviteten utförs oavsett rådande 

omständigheter.   

 

När det gäller Örebro universitet ansåg de att aktiviteten som outsourcas inte tillhör 

universitetets strategiska verksamhet och därför inte heller behöver bedrivas i egen regi utan 

kan läggas ut på andra aktörer. På så vis kan de konkurrensutsätta den outsourcade aktiviteten 

och verksamheten. Stockholms universitet uppgav också att de outsourcar för att kunna 

koncentrera sig på sina huvuduppgifter. Detta kan kopplas till de två faktorerna, 

konkurrenskraft jämfört med leverantörer och kompetensens strategiska betydelse, som 

outsourcingbeslutet är beroende av. Enligt van Weele (2012) är outsourcing en lämplig 

lösning om organisationen inte är konkurrenskraftig jämfört med potentiella leverantörer och 

om dess kompetens inte särskiljer sig från konkurrenternas då den inte är av strategisk 

betydelse. Eftersom både Örebro universitet och Stockholms universitet har valt att fokusera 
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på sina huvuduppgifter och därför outsourcar har de ansett att de aktiviteter som outsourcas 

inte har någon strategisk betydelse eller gör de mer konkurrenskraftiga. Därför har de istället 

valt att använda sig av en extern leverantör som är expert inom sitt område för att de själva 

ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter. Även Göteborgs universitet nämner som en 

betydande faktor till varför de valt att outsourca att resurser eller kompetens saknas kring den 

specifika aktiviteten, vilket kan liknas med att de inte är konkurrenskraftiga jämfört med 

externa leverantörer. Detsamma gäller Högskolan Dalarna och Linköpings universitet som 

nämner att de vill få tillgång till eller saknar specialistkunskap.  

 

Kostnadsreduktion nämns som den främsta faktorn av både Högskolan Dalarna och 

Mittuniversitetet. Även Frost (2000) menar att kostnadsreduktion är en viktig faktor som 

ligger till grund för varför en organisation outsourcar en aktivitet. Dock pekar tre av de fyra 

högskolorna och universiteten som valt att inte använda sig av outsourcing på att de inte ser 

någon lönsamhet i det och därför inte valt att outsourca. Endast Linnéuniversitetet nämner att 

det kan finnas kortsiktiga ekonomiska fördelar med outsourcing, men har valt att inte 

outsourca för att personalen ska känna delaktighet och ansvar i arbetet. Precis som van Weele 

(2012) skriver bör en aktivitet behållas internt så länge som organisationen kan utföra den på 

konkurrenskraftigt sätt. Eftersom dessa högskolor och universitet har valt att inte outsourca 

borde de anse att de är konkurrenskraftiga i sitt arbete och kan därmed utföra arbetet till lägre 

kostnad än vad externa leverantörer kan erbjuda. Dock har Högskolan i Gävle börjat titta på 

alternativ till att outsourca och kommer att ägna mer tid och resurser åt att undersöka dessa 

möjligheter. När det gäller Södertörns högskola samarbetar de i dagsläget med andra lärosäten 

och anser därför inte ha något behov av att outsourca. 

 

5.2 Fördelar med outsourcing 

Det finns ett antal fördelar som outsourcingen kan bidra med. Kostnadsreduktion är en fördel 

som facklitteraturen anser är den viktigaste, vilket stärks genom de svar som fåtts från 

intervjuerna med högskolorna och universiteten. Fyra av de sex högskolor och universitet som 

outsourcar nämner specifikt kostnadsreduktion som en fördel genom att det med outsourcing 

går att pressa priserna, kostnadsbespara och enklare förutse kostnader. Även om 

Linnéuniversitetet valt att inte outsourca anser de ändå att det på kort sikt går att spara pengar 

genom outsourcing. Kostnadsaspekten är något som även Högskolan Dalarna ser som både en 

orsak till varför de outsourcar samt en förväntning de hade innan beslutet togs. Denna 

förväntning har blivit uppfylld då de ser att kostnaderna faktiskt har minskat. Den största 

fördelen som Örebro universitet såg med outsourcing var att de kunde pressa priserna och 

därmed sänka kostnaderna, vilket även var deras främsta förväntning. Genom att använda sig 

av outsourcing behöver de själva inte besitta viss kompetens utan kan förlita sig på den 

externa leverantören som kan utföra arbetet till en lägre kostnad än vad de själva skulle kunna 

göra. Detta kan i sin tur bidra med en förbättrad kvalitet på det utförda arbetet. Att få ökad 

kvalitet till ett lägre pris var något som Mittuniversitetet både såg som en fördel och hade som 

förväntning innan outsourcingbeslutet togs. 

 

Att få tillgång till specialistkunskap och förbättra kvaliteten är någonting som fyra av de sex 

högskolor och universitet som outsourcar ser som en fördel. Fördelarna som Göteborgs 
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universitet ser med att outsourca är att de själva inte behöver underhålla personalens 

kompetens då det finns specialistkunskap på marknaden samt att de kan spara pengar genom 

att endast köpa det som behövs vid den aktuella tidpunkten. De behöver därmed inte bekosta 

en tjänst för att kunna hantera toppar som uppkommer då och då. Detta kan kopplas ihop med 

ökad flexibilitet genom att organisationens fasta kostnader omvandlas till rörliga kostnader, 

vilket innebär att organisationen endast betalar för det arbete som leverantören utför. Istället 

för att ständigt underhålla den egna personalen för att utvecklas kan organisationen dra nytta 

av den specialistkunskap och tillgänglighet som den externa leverantören erbjuder. Ökad 

tillgänglighet är någonting som Högskolan Dalarna ser som en fördel likaså hade som 

förväntning på outsourcingen, vilket de även anser har blivit uppfyllt. Stockholms universitet 

nämner också tillgången till specialistkunskap som en fördel outsourcingen har bidragit med 

då de upplever att kvaliteten på den outsourcade aktiviteten har förbättrats, det har blivit mer 

professionell ledning för verksamheten, personalen har fått rätt utbildning för utförandet och 

det har blivit ekonomiskt lättare att förutse kostnaderna.  

 

Även fokus på kärnverksamheten är något som hälften av högskolorna och universiteten som 

outsourcar har nämnt som en fördel, likaså facklitteraturen. Högskolorna och universiteten 

nämner att de outsourcar för att kunna fokusera på sin huvudverksamhet. Genom att göra 

detta menar Axelsson (1998) att organisationer kan lägga fokus på den kompetens som gör att 

de kan dominera inom sitt område, vilket leder till att konkurrensfördelar skapas. Detta är 

något som Göteborgs universitet pekar på då de nämner att outsourcing leder till att de kan 

fokusera på de aktiviteter som ger mest till verksamheten.  

 

5.3 Nackdelar med outsourcing 

Precis som det finns fördelar med outsourcing finns det även nackdelar. Göteborgs universitet 

menar att det ibland blir för mycket fokus på kostnadsbesparingar, vilket inte alltid är fallet då 

outsourcing i vissa fall istället kan leda till en kostnadsökning. Tre av de fyra högskolor och 

universitet som inte outsourcar, Högskolan i Gävle, Södertörns högskola och Högskolan i 

Borås, nämner detta som skäl till varför de inte har valt att outsourca eftersom de inte ser 

någon vinst eller ekonomisk fördel med det. Något som kan leda till en kostnadsökning är en 

dålig leverantörsrelation, vilket kan leda till ett leverantörsbyte som enligt Augustson och 

Bergstedt Sten (1999) förknippas med höga kostnader. Även Örebro universitet nämner att 

leverantörsbyte är både kostsamt och tidskrävande. Ett leverantörsbyte kan bland annat 

orsakas av en dålig relation där leverantören exempelvis inte lever upp till vad som förväntats 

och avtalats enligt kontraktet. Därför är det enligt Örebro universitet viktigt att kvaliteten 

ständigt kontrolleras för att försäkra att leverantören lever upp till den ställda 

kravspecifikationen. Detta nämner även både Jennings (1997) och van Weele (2012) som 

något viktigt att beakta då det är nödvändigt att utvärdera leverantörens förmåga och försöka 

förstå sig på hur dennes organisation fungerar samt att övervaka leverantörsrelationen 

kontinuerligt.   

 

Något som fem av sex högskolor och universitet som outsourcar trycker på när det gäller vad 

som skulle kunna göra dem missnöjda med outsourcingleverantören är om den utlovade 

kvaliteten inte uppfylls och om leverantören inte tar ansvar efter det att avtalet tecknats. Om 
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ett kontrakt mellan parterna är dåligt skrivet på grund av att det exempelvis inte är tillräckligt 

tydligt kan det enligt Barthelemy (2003) leda till en kostnadsökning. Detta kan bero på de 

transaktionskostnader som uppstår i samband med att avtal tecknas, övervakas och tillämpas. 

Dessa kostnader kan ses som dolda och oklara eftersom de är svåra att förutse. Därför är det 

enligt Handley och Benton Jr. (2009) viktigt att vara noggrann i beräkningarna och försöka 

förutse alla kostnader som kan uppstå i samband med outsourcingbeslutet. Detta för att finna 

ett effektivt samarbete med den externa parten och på så vis minska risken för en dålig 

outsourcingrelation. Dock anser Stockholms universitet, Örebro universitet, Mittuniversitetet 

och Linköpings universitet att de i dagsläget har bra relationer med sina leverantörer och att 

det inte finns någonting de vill ändra på. Göteborgs universitet upplever däremot att en del 

relationer kan förbättras genom bättre avtal som ger incitament att förbättra för båda parter. 

Ett välarbetat kontrakt kan skydda organisationen om leverantörsrelationen misslyckas. 

Därför är det enligt Barthelemy (2003) viktigt att organisationen lägger ner tid på att 

förhandla fram ett kontrakt istället för att förlita sig på att relationen som man har med 

leverantören kommer att lösa allt. Olve och Samuelson (2008) pekar på att en fördel med 

outsourcing är att en organisation enkelt kan byta leverantör om den inte lever upp till vad 

som avtalats. När avtal skrivs bör organisationen därför tänka på att inte binda sig under en 

för lång period, för att slippa bli bunden med en leverantör som man inte är nöjd med. Detta 

är något som Stockholms universitet har upplevt då det vid ett upphandlingstillfälle var ett 

företag som vann som inte skötte uppdraget fullt ut, vilket ledde till missnöjdhet. Trots detta 

fick de vänta till avtalstidens slut innan de kunde byta leverantör, vilket bevisar att avtalet och 

avtalstiden är centrala i en fungerande outsourcingleverantörsrelation. Högskolan Dalarna och 

Göteborgs universitet ser dock inte denna fördel, det vill säga att det enkelt går att byta 

leverantör. Istället nämner de som nackdelar att beroendet av leverantören ökar samt att man 

kan komma att bli fast med en och samma leverantör under en längre period eftersom 

leverantörsbyte oftast är förknippat med höga kostnader, som konstaterats ovan.  

 

Ett ökat beroende av leverantören kan leda till att kontrollen kring den outsourcade aktiviteten 

kommer att försvinna. När det gäller Örebro universitet och Göteborgs universitet upplever de 

varken ökad eller minskad kontroll. Dock pekar Stockholms universitet på att de fått en ökad 

kontroll över det utförda arbetet, vilket är motsatsen till vad facklitteraturen nämner. 

Litteraturen nämner att en organisation inte längre får samma direkta kontroll som tidigare 

över aktiviteten när den ligger hos den externa leverantören. Detta är någonting som 

Linköpings universitet instämmer i då de anser att kontrollen har minskat när det gäller bland 

annat insyn i driftsmiljön. Dock anser de att kontrollen över kostnaderna ökat i samband med 

outsourcingen. Jämförs resultatet av outsourcingen med anledningen bakom 

outsourcingbeslutet hos Linköpings universitet går det att se att dessa skiljer sig åt. Detta 

eftersom resultatet pekar på att kontrollen delvis har minskat medan anledningen till varför de 

valde att outsourca var för att de ville ha en hög kontroll över den outsourcade delen och vem 

den outsourcats till. Orsaken kan vara bristande uppföljningsmöten, vilket de själva nämner 

som något de vill förbättra i relationen med deras leverantörer.  

 

Facklitteraturen pekar även på att outsourcing leder till minskad intern kunskap, vilket 

Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna instämmer i. 
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Kunskapen kring den specifika aktiviteten kommer enligt van Weele (2012) successivt att 

försvinna när den inte längre ingår i det dagliga arbetet. Detta kan bland annat bero på att den 

berörda personalen omplaceras eller sägs upp, vilket i sin tur kan leda till oro hos personalen 

då de kan uppfatta outsourcing som ett hot mot sina anställningar. Detta är anledningen till att 

Linnéuniversitetet valt att inte outsourca eftersom de anser att det blir ett större 

ansvarstagande för verksamheten om de som löser uppgifterna samtidigt känner delaktighet 

och därmed ansvar. Stockholms universitet nämner att det är viktigt att det finns någon eller 

några nyckelpersoner kvar inom organisationen som har kunskap om den aktivitet som 

outsourcas. Anledningen till att de tycker så är framförallt för att de vill kunna göra rätt 

upphandlingar och göra uppföljningar av utförandet. Även Mittuniversitetet trycker på att det 

är viktigt med uppföljningar eftersom kontrollen annars kan komma att minska. Som Jennings 

(1997) nämner är detta något som är viktigt att beakta eftersom det är nödvändigt att 

leverantörens förmåga utvärderas och att leverantörsrelationen övervakas kontinuerligt för att 

skapa en fungerande relation. Genom att då ha någon kvar i organisationen som är insatt i 

dessa frågor underlättas detta arbete. Trots att Stockholms universitet pekar på detta har de 

själva ingen tidigare anställd inom den outsourcade verksamheten kvar inom organisationen 

eftersom nya arbetsuppgifter har uppkommit, i form av upphandling och uppföljning av 

outsourcingen. Uppkomsten av nya arbetsuppgifter var även en förväntning som Göteborgs 

universitet hade med outsourcingen. Denna förväntning har delvis blivit uppfylld men de 

menar att det finns en tendens att gå tillbaka till samma arbetssätt som tidigare.  

 

Enligt den undersökning som American Management Association gjorde har endast en 

fjärdedel av de som tillfrågats fått sina förväntningar på outsourcingen uppfyllda (Barthelemy, 

2003). Trots att denna undersökning gjordes hos amerikanska företag går det att se att 

förväntningarna inte alltid blir uppfyllda även hos de undersökta högskolorna och 

universiteten i denna uppsats. Dock är det ingen som blivit missnöjd och valt att ta tillbaka 

den outsourcade aktiviteten till den interna verksamheten, utan de har överlag fått sina 

förväntningar uppfyllda och är nöjda med outsourcingen.    
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6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar. För att tydliggöra svaren har 

frågeställningarna placerats som rubriker.   

 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka faktorer som är avgörande vid beslut kring 

outsourcing för högskolor och universitet. Undersökningen har visat att högskolornas och 

universitetens syn på outsourcing stämmer överens med det som framkommit vid forskning 

som gjorts tidigare, vilket betyder att referensramen i detta fall kan bekräftas. Detta tyder även 

på att den tidigare forskning som använts har varit av betydelse för uppsatsen och gjort det 

möjligt att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet. Nedan formuleras slutsatser och 

frågeställningarna, som legat till grund för vår studie, besvaras.  

 

Vilka för- respektive nackdelar finns det med outsourcing enligt högskolor och 

universitet? 

Det har visat sig finnas ett antal för- och nackdelar med outsourcing enligt de högskolor och 

universitet som ingår i studien. De tre främsta fördelarna som högskolorna och universiteten 

nämner är kostnadsbesparing, tillgången till specialistkunskap i form av bland annat bättre 

kvalitet och fokus på kärnverksamhet. Ökad flexibilitet i form av att endast betala för det som 

behövs och att organisationen själv inte behöver underhålla personalens kompetens är också 

någonting som outsourcingen kan bidra med enligt en del högskolor och universitet som 

använder sig av outsourcing. 

 

De nackdelar som nämns till största del av de högskolor och universitet som outsourcar är 

minskad intern kunskap, ökat beroende av leverantören och minskad kontroll över den 

outsourcade aktiviteten. Tre av de fyra högskolorna och universiteten som inte outsourcar 

pekar på att de inte ser någon ekonomisk fördel med outsourcing.  

 

Vilka faktorer är avgörande för högskolors och universitets beslut kring outsourcing? 

De ovannämnda för- och nackdelarna har i vissa fall varit högskolornas och universitetens 

förväntningar på outsourcingen. De förväntningar som flest högskolor och universitet som 

outsourcar hade var lägre kostnader och bättre kvalitet på det utförda arbetet tack vare 

tillgången till specialistkunskap. En del högskolor och universitet nämner också ökad 

tillgänglighet, tydligare kostnader och utveckling av verksamheten som förväntningar.  

 

När det gäller de mest avgörande faktorerna bakom outsourcingbeslutet är dessa varierande 

från fall till fall. Den mest avgörande faktorn som de flesta högskolor och universitet som 

outsourcar nämner är tillgången till specialistkunskap, i form av bättre kvalitet, leverantörens 

expertis eller att kunskapen saknas inom den interna verksamheten. Andra faktorer som även 

påverkar beslutet om outsourcing är att få lägre kostnader samt kunna fokusera på 

organisationens kärnverksamhet. Även flexibiliteten, när det gäller att organisationen endast 

betalar för det utförda arbetet och att arbetet blir gjort oavsett omständigheter, är en annan 

avgörande faktor som vissa högskolor och universitet nämnt. När det gäller de högskolor och 

universitet som inte använder sig av outsourcing är den ekonomiska faktorn mest avgörande 

eftersom de inte ser någon ekonomisk fördel med outsourcing. 
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6.1 Fortsatta studier 

Under arbetets gång uppkom en fundering på om högskolornas och universitetens storlek 

kunde ha betydelse för om de outsourcar eller inte. Dock behöver det vara en hög 

svarsfrekvens från högskolorna och universiteten för att kunna se om storleken har betydelse 

eller inte och dra en slutsats kring detta. I vårt fall har svarsfrekvensen inte varit tillräckligt 

hög och detta tillsammans med uppsatsens begränsade tidsperiod har minskat möjligheterna 

till att göra denna undersökning. Därför finner vi det intressant att detta undersöks vidare.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Använder ni er av outsourcing till extern leverantör? 

 

2. Om ja, vilken funktion outsourcar ni? 

 

3. Varför har ni valt denna typ av outsourcing?  

 

4. Om nej, varför? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till de som outsourcar 
 

1. När valde ni att outsourca? 

 

2. Vilka var orsakerna till att ni valde att outsourca? 

 

3. Vilka fördelar och möjligheter anser ni det finnas med att outsourca? 

 

4. Vilka nackdelar och risker anser ni det finnas med att outsourca? 

 

5. Var det någon/några av dessa för- respektive nackdelar som påverkade ert beslut om 

att outsourca? 

 

6. Vilka förväntningar hade ni med outsourcing? 

 

7. Blev dessa förväntningar uppfyllda? 

 

8. Har ert beslut om att outsourca påverkat er organisation? Ex. nya arbetsuppgifter, 

förändrade attityder hos de anställda och kostnadsförändring.  

 

9. Upplever ni ökad eller minskad kontroll av den outsourcade aktiviteten? 

 

10. Hur är er relation med outsourcingleverantören? 

 

11. Är det något ni skulle vilja ändra på i relationen med er outsourcingleverantör? 

 

12. Finns det något som skulle kunna göra er missnöjda mer er outsourcingleverantör?  
 

 

 

 


