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Förord 
Vi vill tacka respondenterna på Företag X och Företag Y för all värdefull information som de 

bidragit med. Informationen har gett oss ökad kunskap och förståelse inom ämnesområdet 

outsourcing vilket var en förutsättning för att kunna genomföra studien.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till Pejvak Oghazi för sitt stora engagemang och vägledning 

under studiens gång.  
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Sammanfattning 
Globaliseringen har de senaste decennierna skapat fler valmöjligheter för företag. Det är inte 

ovanligt att företag i allt större utsträckning väljer att ta hjälp av externa företag för att bli mer 

konkurrenskraftiga och effektiva. Outsourcing är en strategi där ett företag kan lägga ut delar 

av sin verksamhet för att i sin tur kunna fokusera på de kärnkompetenser företaget besitter. 

Lägre kostnader och tillgång till mer specialiserad arbetskraft är exempel på drivkrafter till 

varför företag väljer denna strategi. Strategin kan till exempel innebära kommunikativa, 

kulturella och strategiska utmaningar som kan leda till ekonomiska och resursmässiga 

förluster för företag. Studien har avgränsats till att enbart undersöka outsourcingprocessen av 

digitala marknadsföringsaktiviteter och inte andra aktiviteter som ett företag kan tänkas 

outsourca.  

 

I denna studie har utmaningar och möjligheter samt hur ett företag kan säkerställa kvalitén vid 

outsourcing av digitala marknadsföringsaktiviteter undersökts. För att undersöka dessa 

frågeställningar har studien använt sig av en kvalitativ fallstudie. Intervjuer har genomförts 

med ett företag som valt att outsourca delar av sina digitala marknadsföringsaktiviteter, samt 

med företaget som producerar och levererar de outsourcade aktiviteterna. Resultatet visar 

liknande möjligheter och utmaningar som tagits upp i den teoretiska referensramen. Studien 

identifierade kulturella och kommunikativa utmaningar som de främsta, men att dessa är 

överkomliga och går att lösa vid ett väl fungerade samarbete mellan företagen.  

 

Studien rekommenderar företag att outsourca digitala marknadsföringsaktiviteter om 

möjligheterna väger tyngre än utmaningarna. Studien belyser även vikten av att noga se över 

olika strategier. Faller sedan valet på att outsourca, så bör företaget noggrant utvärdera 

outsourcingleverantören innan samarbetet inleds för att undvika fallgropar och oväntade 

kostnader. Vidare anses det viktigt att företagen håller en öppen och transparent dialog mellan 

varandra för att samarbetet ska bli så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Det är även 

viktigt att utforma kontraktet så att parterna vet vad som förväntas av varandra. 
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Abstract 

Globalization has created more choices for companies in recent decades. It is not uncommon 

for companies to increasingly choose to help external companies become more competitive 

and efficient. Outsourcing is a strategy where a company can outsource parts of its business to 

focus on the core competencies the company has. Lower costs and access to a more 

specialized workforce are examples of drivers for why companies choose this strategy. For 

example, the strategy can involve communicative, cultural and strategic challenges that can 

lead to financial and resource loss for companies. The study has been limited to investigating 

the outsourcing process of digital marketing activities and not other activities that a company 

may outsource.  
 

In this study, challenges and opportunities as well as how a company can ensure the quality of 

outsourcing of digital marketing activities has been investigated. To study these questions, the 

study has used a qualitative case study. Interviews have been conducted with a company that 

has chosen to outsource parts of its digital marketing activities, as well as to the company that 

produces and supplies outsourced digital marketing activities. The result shows similar 

opportunities and challenges identified in the theoretical frame of reference. The study 

identified cultural and communication challenges as the prime ones, but that they are 

affordable and can be solved through a well-functioning cooperation between the companies. 

 

The study recommends that companies put out their digital marketing activities if the 

possibilities overlook the challenges. The study also highlights the importance of carefully 

examining different strategies. If the election is to be issued, the company should carefully 

evaluate the outsourcing agent before initiating collaborations to avoid pitfalls and unexpected 

costs. Furthermore, it is considered important for companies to maintain open and transparent 

dialogue between each other in order for the cooperation to be as effective and successful as 

possible. It is also important to design the contract so that the parties know what is expected 

of each other. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ordlista 
Insourcing: Företag tar hem och sköter en eller flera processer i egen regi, som tidigare 

utförts av någon annan.  

Övervakningskostnad: Kostnader som uppstår då uppdragsgivaren vill övervaka 

uppdragstagaren för att säkerställa att den infriar sina avtalsförpliktelser.  

Driftkostnad: Kostnad för den löpande driften av en anläggningstillgång.  

Omlokalisering: Hela eller delar av verksamheten flyttar till en annan ort.  

Resursförvaltning: Förvaltning av ett företags resurser, både de som företaget tillhandahåller 

internt samt de som inhandlas externt.  

Heterogen: Något som består av olikartade beståndsdelar.  

Substitut: Benämns inom ekonomin som en ersättningsvara.  

Kodning: Process som omvandlar data till signaler.  

Interorganisatorisk: Olika typer av samarbeten mellan organisationer. 

Interkulturell kommunikation: Kommunikationsprocess mellan individer från olika 

kulturer. 

Hybridisering: Process som uppstår i den kulturella globaliseringen som syftar till att 

förändra hierarkiska relationer.  

Invitation only forum: Definieras i denna uppsats som forum där endast selektivt inbjudna 

beslutsfattare får närvara. 

Plattform: Definieras i denna uppsats som ett system av maskinvara och operativsystem. 

Backoffice: Delen av en organisation där det administrativa arbetet utförs, avdelningen har 

generellt sett inte direktkontakt med kunder. 

Onboarding:  Definieras i denna uppsats som processen av att integrera en ny anställd i 

företaget. 

Digital marknadsföring: Marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kanaler och 

plattformar. 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras en bakgrund som syftar till att förklara hur globaliseringen och 

digitaliseringen förändrat företagens arbete i diverse frågor. Bakgrunden inkluderar även en 

kort genomgång av outsourcing som sedan mynnar ut i en problemdiskussion följt av studiens 

syfte och de frågeställningar som studien ämnar besvara. Inledningen avslutas med studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  
Marknaden för de flesta produkter och tjänster har förändrats radikalt under de senaste 

decennierna (Brindley, 2004, s. 66). Anledningen till detta är framväxten av en allt mer 

globaliserad värld med en ökad konkurrens som förändrar företagens strategiska arbete i 

diverse frågor (Brindley, 2004, s. 66). För företag och marknadsförare som är verksamma i 

flertalet länder har detta inneburit ett behov av att anpassa sig till olika kulturella aspekter för 

att inte ställas inför dolda utmaningar (Radzievsky, Radzievsky & Mantello, 1999). Företagen 

kan inte enbart översätta en text utan måste beakta andra faktorer, som till exempelvis 

omgivningen. Detta för att kunna utveckla en framgångsrik multikulturell anpassad 

marknadsföringsstrategi (Radzievsky, Radzievsky & Mantello, 1999). 

 

Heil, Lehmann och Stremersch (2010) redogör för hur digitaliseringen och den ökade 

tillgången till internet har haft stor påverkan på hur marknadsföringen utvecklats. I takt med 

digitaliseringen har även nya teknologiska innovationer utvecklats som företagen bör anpassa 

sig efter för att maximera effektiviteten av sin verksamhet (Kakabadse & Kakabadse, 2002). 

Tiago och Verissimo (2014) bekräftar detta och hävdar att de senaste förändringarna i 

konsumentbeteendet har gjort att företagen måste ompröva sina digitala 

marknadsföringsstrategier. Sociala medier tas upp som ett exempel då företagen bör synas där 

kunderna finns (Tiago & Verissimo, 2014).  

 

Kotabe, Mol, Murray och Parente (2012) lyfter fram outsourcing som en alternativ strategi 

företag kan använda sig av för att anpassa sig till digitaliseringen och de snabba teknologiska 

framstegen. Outsourcing beskrivs som en strategi där företag utnyttjar sina resurser genom att 

lägga ut delar av verksamheten som inte uppnår optimal effektivitet eller där nödvändig 

kompetens saknas (Kotobe et al. 2012). Bustinza, Aranda och Gutierrez (2010) definierar 

istället outsourcing som ett förutbestämt sätt att externt erhålla varor eller tjänster som 
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organisationen själv tidigare tillhandahållit. Nästan alla författare som skriver om outsourcing 

drar slutsatsen att företaget bör lägga fokus på de aktiviteter där de har en konkurrensfördel 

och låta en extern part sköta de som företaget är sämre på (Bustinza, Aranda & Gutierrez, 

2010). Även McIvor (2008) menar att outsourcing har blivit en allt mer föredragen strategi 

bland västerländska företag. Det råder dock spridda meningar om detta då Kakabadse och 

Kakabadse (2002) lyfter fram att flertalet nyligen gjorda undersökningar visar på att många 

företag som valt att outsourca snarare är missnöjda med resultatet. En av undersökningarna 

som gjorts visar på att 70 % av de företag som outsourcar är missnöjda med en eller flera 

aspekter i relationen med leverantören (Lacity, Willcocks & Feeny, 1995). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Valet mellan att outsourca en aktivitet eller att behålla den internt har under de senaste två 

decennierna varit ett omdiskuterat ämne mellan praktiker och forskare (Brege, Brehmer & 

Lindskog, 2010). 

 

McIvor (2008) lyfter fram att outsourcing är en möjlighet för företag att lägga ut delar av 

verksamheten för att kunna fokusera på företagets kärnkompetenser. Drivkrafter som att 

sänka företagets kostnader, få tillgång till expertis inom ett visst område samt öka företagets 

effektivitet är exempel på fördelar som outsourcing kan medföra (Greaver, 1999).  Leavy 

(2004) har i sin forskning kommit fram till liknande resultat och menar att företag genom 

outsourcing kan anlita den bästa expertisen inom en viss funktion, för att sedan själva allokera 

resurser till de nyckelaktiviteter inom företaget som kunderna tydligast märker av. 

 

Leavy (2004) menar att rutinmässiga affärsfunktioner är exempel på vad flertalet företag inom 

starkt konkurrensutsatta miljöer väljer att outsourca. Företagen Nike och DELL tas upp som 

framgångsrika exempel där Nike har främst valt att fokusera på produktledarskap medan 

DELL på operativ expertis och hantering av kundrelationer. De båda är sedan beroende av 

extern kompetens för att nå maximalt resultat inom andra delar av verksamheten (Leavy, 

2004). 

 

Barthélemy (2003) redogör för sju dödssynder som kan uppstå när företag väljer att outsourca 

delar av sin verksamhet, vilka enligt forskaren gör att outsourcingsamarbeten misslyckas. Den 

första dödssynden som Barthélemy (2003) tar upp är att företag outsourcar aktiviteter som 
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inte borde outsourcas vilket leder till att företaget får höjda kostnader. Vidare att det läggs för 

mycket fokus på pris vid val av outsourcingpartner, istället för att ta hänsyn till hårda 

kvalifikationer som finansiell styrka och yrkeserfarenheter, samt lösa kvalifikationer som att 

gemensamt sträva efter att utveckla en framgångsrik långsiktig relation. Barthélemy (2003) 

redogör även för att många partnerskap inom outsourcing fallerar på grund av att ett kontrakt 

inte har upprättats på ett korrekt sätt. Kontraktet ska utformas så att parterna vet vad de kan 

förvänta sig av varandra samt fungera som ett skyddsnät om samarbetet inte skulle fungera 

(Barthélemy, 2003). 

 

Att företag finner stora utmaningar som kan leda till misslyckande av att outsourca en 

aktivitet kan bero på att företagen har förbisett transaktionskostnader som uppkommer vid 

outsourcing (Juras, 2008). Kostnader för att stödja infrastrukturen runt outsourcingen är 

enklare att beräkna till skillnad från kostnader som tillkommer relaterade till riskerna med att 

outsourca, då de är mer oförutsägbara (Juras, 2008). Williamson (1979) menar att om 

transaktionskostnader inte beaktas så finns det heller inget incitament för ekonomiskt drivna 

organisationer att överväga två olika organisationsformer som insourcing och outsourcing då 

det blir problematiskt att avgöra vilket alternativ som är mest ekonomiskt gynnsamt. Brege, 

Brehmer och Lindskog (2010) håller med om detta och menar på att 

transaktionskostnadsteorin är ett verktyg vid valet om företaget ska outsourca eller insourca. 

 

Digitaliseringen och globaliseringen har medfört att marknadsförare ställts inför utmaningar 

och möjligheter som tidigare inte existerat (Brindley, 2004, s. 66; Heil, Lehmann & 

Stremersch, 2010). Från att insourca marknadsföringsaktiviteterna så har det under senaste 

decennierna blivit allt vanligare att outsourca hela eller delar av företagens 

marknadsföringsaktiviteter (McIvor, 2008). 

  

Ovanstående diskussioner visar tydligt på att forskare inom ämnesområdet outsourcing ser 

både utmaningar och möjligheter med strategin, och att hur väl företaget lyckas beror på 

många olika faktorer. Denna studie finner det därav intressant att undersöka hur praktiker som 

arbetar på företag som använder sig av outsourcing upplever strategin.  
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka vilken inverkan outsourcing har på ett företags digitala 

marknadsföringsaktiviteter. 

 

1.4 Frågeställning  
Utifrån studiens syfte kommer följande forskningsfrågor undersökas: 

•   Vilka utmaningar föreligger vid outsourcing av digitala marknadsföringsaktiviteter?  

•   Vilka möjligheter föreligger vid outsourcing av digitala marknadsföringsaktiviteter?  

•   Hur säkerställs kvalitén av de outsourcade digitala marknadsföringsaktiviteterna? 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att undersöka outsourcingprocessen av digitala 

marknadsföringsaktiviteter mellan två anonyma företag. 
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2. Teoretisk referensram 
I följande kapitel framförs de teorier som ansetts varit relevanta för studien. De utvalda 

teorierna har utgjort stommen i studiens analys. Transaktionskostnadsteorin redovisas först 

då den anses vara mest övergripande. 

 

2.1 Transaktionskostnadsteorin  
Coase (1937) hävdar att företag bör skapas för att möjliggöra utförandet av produkt och 

tjänstetransaktioner mellan olika parter. Vidare att det inte finns några perfekta marknader och 

att detta leder till att de inblandade parterna saknar information om varandra eller marknaden i 

allmänhet (Coase, 1937). Detta kan i sin tur kan medföra transaktioner som blir 

kostnadskrävande och verkningslösa (Coase, 1937). De kostnader som tillkommer utöver 

priset i samband med köp och sälj av varor eller tjänster beskrivs enligt Nationalencyklopedin 

som transaktionskostnader (NE u.å.). Inom outsourcing är det viktigt att ta upp 

transaktionskostnader då flertalet av de framstående forskarna inom ämnet menar på att det är 

en vidareutveckling av transaktionskostnadsteorin (Hätönen & Eriksson, 2009). Williamson 

och Coase som anses vara två av de mest berömda forskarna inom transaktionskostnadsteorin 

hävdar att företag bör använda sig av externa parter om transaktionskostnaderna är lägre än 

om de skulle utföra verksamheten internt (Hätönen & Eriksson, 2009). 

  

Transaktionskostnadsteorin ligger till grund för den vidareutveckling som analyserar företag 

och marknader med hänsyn till kontraktet och styrningen (He, Lin & Wei, 2016). Syftet med 

denna analys är att minimera transaktionskostnaderna genom att skapa effektiva kontrakt eller 

styrmekanismer som sedan används som stöd vid ekonomiska transaktioner (He, Win & Wei, 

2016). Coase (1937) betonar även vikten av att skapa effektiva kontrakt som fullföljs då 

parterna vid kontraktsskrivning skapar olika typer av transaktionskostnader som kan bli högre 

vid en ökad osäkerhet. Vid utformning av avtalet är det därför viktigt att beakta de sök och 

kontraktskostnader som tillkommer (Barthélemy, 2003). Sökkostnader är de kostnader som 

uppkommer när företaget samlar in information för att identifiera och analysera passande 

leverantörer. Kontraktskostnader uppkommer vid själva förhandlingen och skrivandet av 

avtalet (Barthélemy, 2003). Företaget bör även beakta kontrollkostnader som uppkommer när 

kontraktet väl är skrivet. Detta för att säkerställa att leverantörerna infriar sina 

avtalsförpliktelser (Barthélemy, 2003).  
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2.2 Principal Agent Theory 
Principal Agent Theory syftar till att beskriva relationen mellan en uppdragsgivare och 

uppdragstagare och har använts flitigt inom flera discipliner som marknadsföring, ekonomi, 

bokföring och beteendevetenskap (Eisenhardt, 1989). Uppdragsgivaren delegerar arbete eller 

ett ansvar till en annan part, uppdragstagaren, som i sin tur utför arbetet (Eisenhardt, 1989). 

Eisenhardt (1989) menar vidare att det är främst två problem som kan uppstå vid den här 

typen av övertagande av arbete och ansvar. Det kan uppstå problematik då uppdragstagaren 

och uppdragsgivaren har olika uppfattningar om målet och syftet med arbetet som ska utföras. 

Vidare är det kostsamt och utmanande för uppdragsgivaren att bevaka och kontrollera vad 

uppdragstagaren faktiskt gör samt på vilket sätt den utför arbetet (Eisenhardt, 1989; Laffont & 

Martimort, 2002, s. 02). Laffont och Martimort (2002, s .02) förklarar dessutom hur en 

uppdragstagare har blivit vald att utföra en uppgift baserat på sin expertis men att 

uppdragsgivaren aldrig kan förvänta sig att fullständigt kunna kontrollera hur agenten utför 

åtagandet. Eisenhardt (1989) menar att det vid delade uppfattningar om risk och hur mycket 

risk ett åtagande eller arbete innebär kan leda till problem mellan uppdragsgivaren och 

uppdragstagaren. Även att problem kan uppstå då parterna kan föredra olika tillvägagångssätt 

beroende på deras skilda syn på risktagande (Eisenhardt, 1989).   

  

Jensen och Meckling (1976) påpekar att det finns goda anledningar att misstänka 

uppdragstagaren att inte alla gånger agera utifrån det som är mest fördelaktigt för 

uppdragsgivaren. Vidare att det är främst i förhållanden där båda parterna strävar efter att 

nyttomaximera som det finns anledning att misstänka uppdragstagaren (Jensen & Meckling, 

1976). Uppdragsgivaren kan minimera risken för detta genom att skapa lämpliga incitament 

för uppdragstagaren att agera utifrån. Uppdragsgivaren kan även övervaka uppdragstagaren 

men det medför en övervakningskostnad (Jensen & Meckling, 1976). Genom att 

uppdragsgivaren förser uppdragstagaren med resurser samt att de båda parterna sluter ett avtal 

som innebär att uppdragsgivaren blir kompenserad när uppdragstagaren handlar på ett 

avvikande sätt så kan denna risk minimeras (Jensen & Meckling, 1976). 
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2.3 Outsourcing  
Outsourcing definieras som en strategi där ett företag eller organisation förutbestämt väljer att 

låta en extern aktör tillgodose en vara eller tjänst till företaget (Bustinza, Aranda & Gutierrez, 

2010). Bustinza, Aranda och Gutierrez (2010) hävdar att majoriteten av forskarna inom ämnet 

har kommit fram till att företag själva bör lägga fokus på de områden där de är hållbart 

konkurrenskraftiga och anlita extern hjälp i de områden där ens konkurrenter är mer 

konkurrenskraftiga. Framgångsrik outsourcing hos serviceföretag kan enligt Bustinza, Aranda 

och Gutierrez (2010) leda till möjliga fördelar som högre grad av kontroll samt minskning av 

driftkostnader. Harland, Knight, Lamming och Walker (2005) lyfter även i sin studie fram 

möjligheter med outsourcing och menar att det företagen främst har att vinna på att outsourca 

är kortsiktiga kostnadsbesparingar, möjliggörande för fokusering på kärnaktiviteter, tillgång 

till avancerad teknik och innovationer hos externa leverantörer. 

 

Ritter och Gemunden (2003) hävdar att outsourcing kan ses som en form av 

interorganisatorisk relation då det sker mellan flera aktörer. Ndubisi (2011) förklarar hur 

företag kan dra nytta av och upprätthålla konkurrensfördelar inom interorganisatoriska 

relationer, där förtroendet mellan aktörerna utgör en viktig del. Interorganisatoriska relationer 

kan ses som ett nödvändigt hjälpmedel för att dela upp fasta kostnader, sprida risker vid 

utveckling av produkter, stärka kärnkompetenser och få tillgång till kompletterande 

kompetens (Kraus & Lind, 2007).  

 

Kakabadse och Kakabadse (2002) lyfter fram att tidigare undersökningar till stor del har 

kommit fram till resultatet att majoriteten av de företag som valt att outsourca blivit 

missnöjda. Sett till forskningen som bedrivits om outsourcing så framgår det tydligt att 

nackdelar väger över fördelar (Kakabadse & Kakabadse, 2002). Faktorer som har lett till 

missnöjdhet har till exempel varit anledningar såsom att företaget gjort fel val av 

lösningsleverantör, brister i kontrakten mellan företaget och lösningsleveratören samt att 

ömsesidiga förväntningar på samarbetet har från en början varit dåligt definierade (Kakabadse 

& Kakabadse, 2002). Enligt Leavy (2004) är de främsta riskerna med att outsourca en 

aktivitet att företaget tar beslutet att outsourca vid fel tidpunkt i en branschs utveckling samt 

risken att förlora framtida kärnkompetens. 
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Barthélemy (2003) redogör för sju dödssynder som forskaren anser gör att outsourcing 

misslyckas. Dödssynderna som forskaren redogör för är följande: 

1.   Outsourcing av aktiviteter som inte borde outsourcas. 

2.   Val av felaktig leverantör. 

3.   Dåligt skrivna kontrakt. 

4.   Förbiseende av personliga problem. 

5.   Förlorad kontroll över den outsourcade aktiviteten. 

6.   Förbiseende av de dolda kostnaderna som outsourcing skapar. 

7.   Misslyckande med att skapa en avslutningsstrategi. 

  

Dåligt utformade kontrakt och en förlorad kontroll av den outsourcade aktiviteten ansågs vara 

de som hade störst inverkan på utfallet av outsourcingen. (Barthélemy, 2003). 

 

2.3.1 Outsourcing som strategi 
Det finns flera strategier som företag kan använda sig av för att nå en så hög grad av 

konkurrenskraft som möjligt (Blocher, Stout, Cokins & Chen, 2008). Blocher et al. (2008) tar 

upp differentiering, kostnadsledarskap och positionering som exempel på strategier. För att 

kunna bygga en strategi som ger dessa fördelar mot konkurrenterna krävs det strategiskt 

kompetenta chefer och underchefer. Detta för att kunna planera för och förutspå framtida 

förändringar och risker (Blocher et al., 2008).  

 

När det gäller uppbyggnaden av den strategi som företaget anser är mest konkurrenskraftig 

spelar externa faktorer som exempelvis politik, lagar, regler och konkurrenter in (Blocher et 

al., 2008). Det är även viktigt att se över interna faktorer som exempelvis företagskultur och 

personal. Externa och interna faktorer anses viktiga för att företaget ska kunna kartlägga 

eventuella utmaningar och möjligheter som kan tänkas uppkomma vid den valda strategin 

(Blocher et al., 2008). Efter att de olika delarna är analyserade bör företaget se över hur 

strategin ska utformas på kort och lång sikt. Strategin kan innebära små förändringar likaväl 

som stora förändringar (Blocher et al., 2008). 

 

Blocher et al. (2008) menar därför att ett strategiskt beslut kan vara att välja strategin 

outsourcing, samt att vid valet huruvida det är konkurrenskraftigt för ett företag att outsourca 

en aktivitet eller inte ställa för och nackdelar mot varandra.  
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2.3.2 Offshoring 
Offshoring och outsourcing är två liknande termer som ofta blandas ihop (Olsen, 2006). Olsen 

(2006) definierar offshoring som omlokalisering av processer och arbetstillfällen till ett annat 

land, utan att skilja på om leverantören är från ett externt företag eller anslutet direkt till 

företaget. Outsourcing definieras som omlokalisering av processer och arbetstillfällen oavsett 

partnerns lokalisering. Olsen (2006) menar därför att outsourcing bör innefatta all typ av 

omlokalisering av processer och arbetstillfällen både på inhemskt och internationell mark. 

Offshoring sker endast vid internationell omlokalisering, medan termen offshore outsourcing 

står för omlokalisering till en extern och internationellt baserad leverantör (Olsen, 2006). 

  

Det är inte ovanligt att företag på ett eller annat sätt strävar efter att på ett så kreativt och 

effektivt sätt som möjligt hantera sina affärsprocesser (De Felice, Petrillo & Silvestri, 2015). 

De Felice, Petrillo och Silvestri (2015) föreslår offshore outsourcing strategi som en lösning 

på detta. Att kontraktera ut affärsaktiviteter till utländska leverantörer har länge utförts av 

företag (Olsen, 2006). Olsen (2006) menar att offshoring har nått en ny nivå där tjänster har 

blivit viktigare. Tre drivkrafter som motiverar företag att använda sig av en offshoring strategi 

är teknologiska fördelar, reducerade kostnader samt en ökad produktivitet och utveckling som 

främjar handelsliberalisering (Olsen, 2006). 

 

2.4 The Resource Based View 
När det gäller huruvida företag ska outsourca eller inte så lyfter Brege, Brehmer och Lindskog 

(2010) fram The Resource Based View och teorin om kärnkompetenser som ett verktyg för att 

avgöra om det är gynnsamt för ett företag att välja outsourcing. Barney, Ketchen och Wright 

(2011) betonar att the The Resource Based View är välkänd som en av de viktigaste och mest 

användbara teorierna för att förutsäga och förklara organisatoriska förhållanden. 

 

2.4.1 Resurser 
Genom effektiv resursförvaltning skapas positiva resultat för företaget (Volpe & Biferali, 

2008). Grundläggande resurser för företagets utveckling menar Volpe och Biferali (2008) är 

de befintliga som företaget tillhandahåller internt samt de resurser som kan inhandlas externt. 

Ett citat från boken The Theory of the Growth of the Firm som publicerades 1959 av Penrose 

som Volpe och Biferali (2008) behandlar i sin artikel lyder: 
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“As long as expansion can provide a way of using the services of its resources more 

profitably than they are being used, a firm has an incentive to expand; or alternatively, so 

long as any resources are not used fully in current operations, there is an incentive for a firm 

to find a way of using them more fully.” (Volpe och Biferali, 2008). 

  

Vidare framhåller Volpe och Biferali (2008) att så länge ett företags marknad inte är 

begränsad är möjligheterna till tillväxt helt drivna av ett företags mångsidighet och flexibilitet. 

  

Barney (1991) har i sin forskning undersökt länken mellan ett företags resurser och en hållbar 

konkurrenskraft. The Resource Based View gör två typer av antaganden vid analys av 

huruvida en resurs kommer att öka företagets konkurrenskraft (Barney, 1991). Det första 

antagandet förutsätter med hänsyn till de strategiska resurser som ett företag inom en viss 

bransch internt kontrollerar, kan vara heterogena. Det andra antagandet förutsätter att 

heterogenitet inte kan vara långvarigt då dessa resurser inte kan vara fullständigt rörliga inom 

företaget. För att resursen ska kunna ge konkurrensfördelar är det viktigt att den tar hänsyn till 

följande fyra kriterier (Barney, 1991): 

1.   Resursen måste ta vara på möjligheter och/eller minimera risken för hot i företagets 

omgivning. 

2.   Resursen måste vara ovanlig gentemot företagets konkurrenter. 

3.   Resursen måste vara ofullständigt oefterhärmlig. 

4.   Det kan inte finnas strategiskt likvärdiga substitut för denna resurs som bringar samma 

värde och är ofullständigt imiterbar (Barney, 1991). 

 

2.4.2 Kärnkompetens  
Outsourcing är en möjlighet för företag att lägga ut delar av verksamheten för att kunna 

fokusera på de kärnkompetenser företaget besitter (McIvor, 2008). Ur The Resource Based 

View perspektivet så är outsourcing ett sätt för företag att anskaffa en extern resurs, möjlighet 

eller kunskap som företaget behöver ytterligare assistans inom för att bli mer 

konkurrenskraftig (Quinn & Hilmer, 1994). Vidare menar Quinn och Hilmer (1994) att 

företag föredraget gör valet att behålla de aktiviteter internt som de har mest kompetens inom 

samt är bäst på att utföra, dessa kallas kärnkompetens och beskrivs som kompetenser som 

långsiktigt ska ge företaget en konkurrensfördel. Kombinationen av outsourcing i de 

aktiviteter företaget behöver öka konkurrenskraften inom, samt att internt fortsatt förbättra 
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företagets kärnkompetenser kan leda till att företaget mer effektivt kan fokusera på sina 

starkaste resurser (Quinn & Hilmer, 1999). 

  

En kärnkompetens enligt Petts (1997) är en unik kombination av kunskap, teknik och 

färdigheter som ett företag besitter på en marknad. För externa observatörer är 

kärnkompetensen svår att identifiera och analysera och den ska även vara svår för 

konkurrenter att kopiera. Det är genom kärnkompetensen som vissa företag kan etablera sig 

och diversifiera sig på olika marknader (Petts, 1997). Petts (1997) tar upp ett flertal olika 

attribut som en kärnkompetens ska besitta. Exempelvis ska kärnkompetensen inte kunna 

ersättas av en alternativ kompetens, den ska vara hållbar och kunna vara längre än bara 

produkten, den ska inte kunna kopieras enkelt av konkurrenter eller vara lätt att identifiera 

(Petts, 1997). Vidare hävdar Petts (1997) att kärnkompetensen ska vara överlägset bättre än 

liknande kompetenser som ägs av konkurrerande verksamheter. 

  

Prahalad och Hamel (1990) beskriver det diversifierade bolaget som ett stort träd där de stora 

grenarna och stammen utgör kärnprodukterna. Trädets mindre grenar representerar bolagets 

olika affärsenheter. Löven, blommorna och frukterna är bolagets slutprodukter. Rötterna som 

ger trädet näring och stabilitet representerar bolagets kärnkompetens. 

 

 
Figur 1 - Competencies: The Roots of Competitiveness (Prahalad & Hamel, 1990). 
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2.5 Communication Theory 
Kommunikationsteori är viktigt då det förklarar varför vissa kommunikativa 

marknadsföringsaktiviteter sker (Baines, Fill & Rosengren, 2017, s. 383). 

 

2.5.1 The Linear Model of Communication 
The Linear Model of Communication beskrivs enligt Baines, Fill och Rosengren (2017, s. 

384) som en linjär modell med flera olika faser vilka inträffar i en viss sekvens. Modellen och 

dess komponenter är rak, men att det är kvaliteten på förbindelserna mellan de olika 

komponenterna i processen som bestämmer om kommunikationen kommer att bli 

framgångsrik (Baines, Fill & Rosengren, 2017).            

  

Baines, Fill och Rosengren (2017, ss. 384–385) beskriver modellen med följande steg: 

1.   Processen börjar med att källan, som är en individ eller organisation, identifierar ett 

problem som måste överföras via ett meddelande. 

2.   Nästa steg är själva kodningen där källan väljer ut en kombination med passande ord, 

bilder, symboler och musik för att representera meddelandet som ska överföras. När 

kodningen väl är utförd måste källan säkerställa att denna går att överföra. Målet är att 

skapa ett meddelande som är enkelt att förstå för mottagaren. 

3.   När mottagaren som är en individ eller organisation har sett, hört eller läst 

meddelandet avkodas det. Mottagaren ser till komponenterna av meddelandet och 

försöker förstå dess innebörd. 

4.   När mottagaren av meddelandet har förstått innebörden besvaras källan med en 

uppsättning av reaktioner som kan variera mellan allt från emotionella som är 

baserade på känslor till ett åtgärds svar. 
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Figur 2 - The Linear Model of Communication (Baines, Fill & Rosengren, 2017). 

Vidare beskriver Baines, Fill och Rosengren (2017, ss. 385–386) de andra komponenterna i 

modellen och menar på att både återkoppling och “Realms of understanding” anses som 

viktiga för att uppnå en framgångsrik kommunikation. Det går att uppnå en effektivare 

kommunikation om källan och mottagaren har förståelse för varandra. Avslutningsvis tar 

Baines, Fill och Rosengren (2017) upp brus vilket kan göra det svårare för mottagaren att 

tolka och avkoda meddelandet från källan korrekt. McQuail och Windahl (2015, s. 17) 

redogör även för denna modell och betonar att signalen mellan källan och mottagaren är 

sårbar på grund av brus. Detta kan vidare leda till att meddelandet som produceras av källan 

inte har samma innebörd när den anländer till mottagaren (McQuail & Windahl, 2015, s. 17).  

 

2.5.2 Intercultural Communication 
För att skapa starka interorganisatoriska nätverk med global konkurrenskraft krävs det 

effektiva interkulturella kommunikationskanaler (Griffith & Harvey, 2001). Griffith och 

Harvey (2001) hävdar att företagens framgångar på lång sikt delvis styrs av hur effektiv 

kommunikationen är.   

  

Griffith och Harvey (2001) beskriver hur möjligheten att ha en effektiv kommunikation i 

globala nätverk grundar sig i nedanstående fem element: 

1.   Relationens kvalité handlar om styrkan i en interorganisatorisk relation och 

potentialen i att fortsätta utvecklingsprocessen. 

2.   Kulturell förståelse baseras på förmågor och kulturell kunskap från tidigare 

erfarenheter, vilket i sin tur gör att en person lättare kan kommunicera med människor 
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från olika kulturer. Forskarna betonar att kulturell förståelse på nationell och 

organisatorisk nivå är en nyckel för relationens kvalité. 

3.   Kommunikationskompetens baseras på en uppsättning förmågor och kunskaper som är 

relaterad till kommunikation, vilka gör det möjligt för en person att föra meningsfull 

kommunikation med partners inom nätverket från olika nationella och organisatoriska 

kulturer.   

4.   Kulturell interaktion avser nationella och organisatoriska förändringar som härleds 

från interkulturell kommunikation mellan olika partners inom nätverket. 

5.   Kommunikations interaktion involverar hybridisering av olika 

kommunikationsstrategier inom en relation som därmed utvecklar en ny 

kommunikationskultur. 

 
Figur 3 - Intercultural Relational Communication Model (Griffith & Harvey, 2001). 

Griffith och Harvey (2001) betonar att det är en komplex men nödvändig uppgift att utveckla 

interorganisatoriska nätverksrelationer. En framgångsfaktor för att utveckla dessa nätverk är 

en förbättring av starka interkulturella relationer bland parterna i nätverket. 
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3. Metod 
I följande kapitel redovisas metodvalen som gjorts för studien. Kapitlet inkluderar även en 

argumentation för varför de valda metoderna valts samt hur de har implementerats. Syftet 

med kapitlet är att skapa en transparens om hur själva processen gått till för att öka 

uppsatsens trovärdighet. 

 

3.1 Metodansats 
För att återspegla verkligheten som den är konstruerad eller framställa en teori krävs det enligt 

Patel och Davidsson (2012, s. 18) en insamling av data. Denna studie består av primärdata i 

form av intervjuer och sekundärdata från forskningspublikationer samt relevant litteratur som 

är kopplade till ämnet. När forskaren ska kombinera den insamlade data med teorier finns det 

olika angreppssätt där induktivt, deduktivt och abduktivt är tre exempel (Fejes & Thornberg, 

2014, s. 24). Vid användning av en induktiv ansats går forskningen från empiri till teori 

medan en deduktiv ansats gör det motsatta och går från teori till empiri (Fejes & Thornberg, 

2014, s. 24). Fejes och Thornberg (2014, s. 24) tar även upp abduktion, som beskrivs som en 

kombination av en induktiv och deduktiv ansats. 

  

Denna studie har vissa deduktiva inslag då den har utgångspunkt i teorin. Med hjälp av teorin 

ska studien vidare belysa hur teorin kan tillämpas i verkligheten. En litteratursökning inom 

outsourcing kommer att göras, som sedan följs upp av en empirisk undersökning som knyts 

samman med teorin. Vidare kommer studien att utföras nära personer som besitter goda 

kunskaper inom marknadsföring och specifikt outsourcing. 

 

3.2 Forskningsstrategi 
Enligt Starrin och Svensson (1994, s. 23) utgår den kvalitativa undersökningen från en 

utmärkande händelse där syftet är att identifiera en uppbyggnad eller process. En kvalitativ 

forskningsmetod är även lämplig när studien syftar till att skapa en djupare uppfattning kring 

ett fenomen eller en händelse (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65). Ett centralt begrepp inom 

den kvalitativa forskningen är tolkning, vilket används som stöd för att ge uttryck åt en 

specifik företeelse (Alvehus, 2013, s. 20). Den kvalitativa forskningen utgår enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 419) från det studerade objektets perspektiv. Bryman och Bell (2013, s. 

419) beskriver vidare hur strävan är att fånga den medverkandes egna 

verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. En kvantitativ metod försöker istället att 
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beskriva resultatet med hänsyn till forskarens egna uppfattning, och målsättningen är att 

kunna generalisera studiens resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 419). Holme och Solvang 

(1991, s. 78) tar i sin studie upp flera olikheter mellan en kvalitativ och kvantitativ metod och 

menar på att mängden variabler och enheter skiljer sig åt mellan metoderna. 

   

En kvantitativ undersökning inriktar sig på datainsamling med siffror och statistik medan en 

kvalitativ undersökning istället består av ord, berättelser och beskrivningar (Bryman & Bell, 

2013, s. 622). En annan skillnad är hur precis mätningen är där Starrin och Svensson (1994, s. 

19) menar att kvalitativa data är en grov beräkning medan kvantitativa data har bättre 

precision. Starrin och Svensson (1994, s. 19) betonar vidare att subjektivitet kopplas till den 

kvalitativa undersökningen medan objektivitet kopplas till den kvantitativa. 

 

Denna studie kommer att undersöka två olika företag där målsättningen är att göra en 

djupgående analys. Studien finner inget intresse av att generalisera eller kvantifiera resultatet 

utan strävar snarare efter att nå en djupare kännedom av det som undersöks. Därav lämpar det 

sig att använda en kvalitativ forskningsstrategi istället för en kvantitativ. 

 

3.3 Forskningsdesign 
Denscombe (2016, s. 22) betonar skillnaderna mellan forskningsdesign och forskningsmetod 

och menar på att en forskningsdesign kan jämföras med en handlingsplan som är skapad för 

att åstadkomma ett fastställt och noga bestämt mål. Forskningsmetoden är själva verktyget för 

insamlandet av datan, såsom intervjuer eller observationer. Denscombe (2016, s. 23) hävdar 

vidare att forskningsdesignen bör väljas efter studiens syfte. En av de forskningsdesigner som 

författaren tar upp i sin bok är fallstudier som ser till en specifik företeelse med syfte att 

undersöka vad som sker inom ramen för den (Denscombe, 2016, s. 91). Patel och Davidsson 

(2011, s. 54) anser att fallstudier är lämpliga när processer och omvandlingar ska studeras 

närmare. Då denna studie syftar till att undersöka outsourcingprocessen och specifikt vilka 

signifikanta utmaningar och möjligheter som föreligger vid den ansågs fallstudie vara en 

passande forskningsdesign. 

 

Aktionsforskning är en gren inom den kvalitativa undersökningen (Denscombe, 2016, s. 179). 

En del av studien syftar till att bidra med praktisk kunskap till Företag X och Företag Y och 

därav kommer fallstudien att få inslag av aktionsforskningens metodik. Aktionsforskning är 
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en metodik som appliceras i mindre forskningsprojekt men även hos större organisationer där 

det handlar om att förbättra effektiviteten och verksamheten i allmänhet (Denscombe, 2016, s. 

179). En bas inom aktionsforskningen är en fokusering på de variabler som besitter en stor 

potential för framtida ingripanden (Coughlan & Coghlan, 2002).  Praktisk inriktning, 

Förändring, Cyklisk process och Deltagande beskriver Denscombe (2016, s. 180) som 

aktionsforskningens fyra karaktäristiska drag. Den praktiska metodiken syftar till att angripa 

ett verkligt problem som en arbetsplats eller organisation har (Denscombe, 2016, s. 180). 

Coughlan och Coghlan (2002) betonar också att integrerande av forskning och gärning är en 

nödvändighet och att praktiker och forskare som deltar i studien ska vara jämlika. Denna 

studie kommer att skilja sig från traditionell aktionsforskning då tillvägagångssättet kommer 

att vara lite annorlunda på så sätt att deltagarna snarare bör ses som informanter. 

 

3.4 Urval och motivering till val av studieobjekt 
Det urval som väljs till studien styr inte bara vad som undersöks utan även hur 

undersökningen går till, vilket leder till möjligheten att kunna göra generaliseringar inom det 

ämnesområde som undersöks (Alvehus, 2013, s. 66). Då studien syftar till att göra en 

fördjupning inom outsourcing kontaktades Företag X som har valt att outsourca delar av sina 

digitala marknadsföringsaktiviteter. Detta för att försöka få reda på bakomliggande faktorer 

till varför de har valt att outsourca just dessa digitala marknadsföringsaktiviteter och specifikt 

vilka signifikanta utmaningar och möjligheter som de tycker föreligger vid själva 

outsourcingprocessen. I samband med att Företag Y kontaktades skapades en möjlighet till 

andra infallsvinklar, främst när det gäller hur själva outsourcingprocessen ser ut i praktiken 

men också hur de säkerställer kvalitén av de digitala marknadsföringsaktiviteter som 

outsourcas. Intressant var även att försöka få reda på vilka signifikanta utmaningar och 

möjligheter som de anser föreligger vid outsourcingprocessen. Målstyrt eller strategiskt urval 

är när studieobjektet väljs ut efter ett tydligt formulerad syfte där det förväntas att 

studieobjektet ska kunna medverka med en särskild kunskap (Alvehus, 2013, s. 67; Bryman & 

Bell, 2013, s. 452). Processen för att hitta lämpliga intervjuobjekt började genom ett kortare 

samtal med Director of Sales Sweden på Företag X som sedan hänvisade till erfarna 

beslutsfattare med rätt kompetens och insyn i outsourcingsamarbetet mellan företagen. Efter 

att rätt personer kartlagts, skickades mail till beslutsfattarna för att beskriva syftet med 

uppsatsen samt få ett godkännande för en intervju. Efter godkännandet bestämdes datum och 

tid via en kalenderinbjudan. Både Företag X och Företag Y valdes ut strategiskt då 
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möjligheten till högt uppsatta personer med god kännedom inom ämnesområdet kunde tillgås 

innan studien påbörjades. 

 

3.5 Primärdata 
Den data som samlas in speciellt för studien kallas primärdata och kommer utgöra 

startpunkten för studiens analys (Alvehus 2013, ss. 34–35). Primärdata kommer i denna studie 

att bestå av intervjumaterial från flertalet intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 82) 

syftar den kvalitativa intervjun till att fördjupa sig i en specifik företeelse där det inte finns ett 

generellt och rätt svar. Kvale och Brinkmann (2009, s. 147) påpekar att ju mer strukturerad en 

intervju är, desto enklare blir det att ordna svaren i analysen.  

 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad struktur. Detta för att ge utrymme till 

diskussion ifall att oväntade ämnen som ansågs intressanta uppstod. En semistrukturerad 

intervju beskrivs enligt Bryman och Bell (2013, ss. 475–477) som en intervjuform där 

forskaren utgår ifrån en intervjuguide som är utformad efter vissa teman. Intervjuguiden 

fungerar även som en minneslista över vilka frågeställningar som ska täckas och beröras 

under intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 482). I denna studie utformades intervjuguiden med 

ett antal övergripande forskningsfrågor som sedan delades ner till intervjufrågor. Efter 

intervjufrågorna var klara anpassades de till respektive intervju. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggör även en djupare förståelse då respondenten kan formulera svaren fritt (Patel & 

Davidsson, 2009, s. 81).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon då det inte ansågs vara möjligt ur ett 

ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv att få till personliga intervjuer då intervjuobjekten är 

bosatta utanför Sveriges gränser. Bryman och Bell (2013, s. 220) betonar att telefonintervjuer 

är att föredra om avståndet till respondenten är långt. Nackdelen med telefonintervjuer är att 

det är svårt att med säkerhet veta om de svar som respondenten ger är är uppriktiga och ärliga 

då det saknas visuell kontakt (Denscombe, 2016, s. 283). Telefonintervjuerna spelades in och 

transkriberades. Bryman och Bell (2013, s. 489) redogör för flera fördelar med att transkribera 

en intervju och menar på att det underlättar en fördjupad analys av vad som sagts under 

intervjun samt tillåter forskarna att gå igenom respondentens svar flera gånger.  
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Den första intervjun genomfördes under 56 minuter med Head of Lead Generation på Företag 

X. Det var den längsta intervjun då Head of Lead Generation ansågs vara den personen som 

hade mest insyn i hur outsourcingsamarbetet fungerar mellan Företag X och Företag Y. Head 

of Lead Generation är även den som ansvarar över de digitala marknadsföringsaktiviteterna. 

Den andra intervjun genomfördes under 30 minuter med Director, Business Supporting 

Services på Företag X. Intervjun ansågs vara viktig då Director, Business Supporting Services 

har djup insikt i hur processen för att hitta en lämplig outsourcingleverantör såg ut.  

Intervjun med Director, Business Supporting Services var även viktig för att få ett 

ledningsgruppsperspektiv på hur de upplever att samarbetet fungerar. Den sista intervjun 

genomfördes under 15 minuter med Marketing Team Managern på Företag Y. Denna 

intervjun syftade främst till att få Företag Y perspektiv på hur de upplever att samarbetet 

fungerar, samt hur de säkerställer kvaliteten av de tjänster som levereras. 

 

Intervjuobjekt Titel Datum Tidsåtgång 

Respondent 1 

Företag X 

Head of Lead Generation 2018-04-06 56 min 

Respondent 2 

Företag X 

Director, Business Supporting Services 2018-04-17 30 min 

Respondent 3 

Företag Y 

Marketing Team Manager 2018-04-27 15 min 

 

Tabell 1 – Intervjuobjekt 

 
3.6 Sekundärdata 
Sekundärdata består av forskningspublikationer inom det valda ämnesområdet. Olsson och 

Sörensen (2011, s. 46) tar upp vetenskapliga artiklar och vetenskaplig litteratur som två 

exempel på sekundärdata. Studiens analys kan bli starkare om relevant sekundärdata används 

då det tillför en ökad förståelse kring studiens problematik (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 304). 

Sekundärdata som valts anses dessutom kunna bidra till fördjupande resonemang samt utgöra 

en bas för intervjuguiden. 
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3.7 Bearbetning och analys av data 
Vid en kvalitativ analys av sociala företeelser är en av de grundläggande inriktningarna en 

fokusering på subjektiva erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2014, s. 35). Denna inriktning 

lämpar sig väl när studiens data består av intervjumaterial. Primärdatan består i den här 

studien av tre intervjuer som spelades in samt transkriberades. 

  

Analys av data inom kvalitativ forskning kan ses som en process där materialet från 

intervjuerna undersöks och organiseras för att komma fram till ett resultat (Fejes & 

Thornberg, 2014, s. 34). 

 

3.8 Etiska aspekter 
För att gynna utveckling i samhället och hos dess individer är det nödvändigt att forskning 

bedrivs, det är även av stor vikt att den håller hög kvalité och bedrivs utan att samhällets 

individer skadas eller kränks (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). De forskningsetiska principerna 

som vetenskapsrådet tagit fram syftar till att skapa underlag för forskaren och fungera som ett 

hjälpmedel i avvägningen mellan forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 6). Nedan redovisas individskyddskravet fyra undergrupper samt hur studien 

tillämpat kraven för dessa. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som deltar eller påverkas av 

studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Innan intervjuerna ägde rum presenterades syftet med 

studien samt forskningsområdet. En dialog gällande huruvida respondenterna skulle kunna 

bidra till studien fördes också.   

 

Samtyckekravet innebär att respondenterna i studien ska avgöra om de vill delta eller inte, 

samt i vilken utsträckning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Samtliga respondenter kontaktades 

innan intervjuerna för att säkerställa att de ville medverka i studien. De gavs även möjligheten 

till att vara anonyma och avbryta medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om hantering av de uppgifter som samlats in om 

respondenterna i samband med intervjuerna, och där ett av kraven är att uppgifterna inte får 

lämnas ut till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Då vissa delar av den insamlade datan 

från samtliga intervjuer bedömdes vara av känslig karaktär beslutades i samråd med 
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respondenterna att anonymisera all information som framkommit. Det beslutades även att 

anonymisera namnen på företagen och respondenterna.  

 

Nyttjandekravet betyder att den data som samlats in till studien beträffande respondenterna 

ska enbart nyttjas inom forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Efter att 

intervjuerna var genomförda fick respondenterna information om att de har tillgång till 

studien om de skulle vilja. 

 

3.9 Anonymitet 
I studien kommer företagen att bli presenterade med alias namn och respondenterna med 

arbetstitlar. Det ligger i studiens intresse att företagen ska vara anonyma då det gör att 

intervjufrågor som kan anses som känsliga blir lättare att besvara. Det ligger även i företagens 

intresse att vara anonyma då de inte behöver oroa sig för att känslig information läcker ut till 

konkurrenter. 

  

Konsekvenserna av att studien är anonym är att det inte går att granska företagen som studien 

syftar till att undersöka. Det går heller inte att ifrågasätta huruvida respondenterna var 

lämpade för att besvara studiens frågeställningar och syfte. 

 

3.10 Bedömningskriterier för den kvalitativa studien 
Bryman och Bell (2013, s. 402) beskriver hur den kvalitativa studiens betydelse kan bedömas 

utifrån kriterierna äkthet och trovärdighet. Studiens äkthet kan röra sig om huruvida det ges en 

rättvis bild av undersökningsobjektet samt de konsekvenser som härleds från studien för de 

deltagande. Trovärdigheten består av fyra delar vilka diskuteras vidare nedan. 

 

3.10.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i studien speglas av hur väl resultatet överensstämmer med verkligheten och 

i vilken grad den upplevs som trovärdig av andra (Bryman & Bell, 2013, s. 403). Intervjuer 

som tillvägagångssätt för datainsamling anklagas ofta för att ha bristande tillförlitlighet då 

intervjun påverkas av den utmärkande situationen vid intervjutillfället samt av de deltagande 

själva (Denscombe, 2016, s. 271; Alvehus, 2013, s. 82). Trovärdigheten i studien påverkas 

även av respondenten och den som sammanställer studiens materialkunskaper inom 

ämnesområdet (Patel & Davidsson, 2011, s. 104). Den som utför intervjun bör också tänka på 
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att inte ställa ledande frågor då det kan påverka de svar som ges vilket kan resultera i sämre 

tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Intervjuguiden utformades därav med 

främst korta och öppna frågor. För att öka studiens trovärdighet ytterligare bör intervjun 

spelas in, då möjlighet finns att gå tillbaka och se att det som antecknats är korrekt uppfattat 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 104). För att öka studiens tillförlitlighet kan forskarna 

genomföra en respondentvalidering där respondenterna får möjlighet att gå igenom och uttala 

sig om beskrivningen som intervjun resulterat i (Bryman & Bell, 2013, s. 402). Alla tre 

intervjuobjekt har fått möjlighet att läsa igenom sammanställningen som gjorts i empirin och 

därmed fått chans att korrigera möjliga felaktigheter. 

 

3.10.2 Pålitlighet samt konfirmering 
Yin och Retzlaff (2013, s. 32) redogör för hur transparens och öppenhet i 

forskningsproceduren är en grundförutsättning för att kunna presentera pålitliga uppgifter. 

Detta är även en förutsättning för att kunna uppnå hög trovärdighet i studien (Yin & Retzlaff, 

2013). All data bör granskas och för att undvika att det missuppfattas eller snedvrids bör 

forskningsproceduren följas som planerat (Yin & Retzlaff, 2013, s. 32). Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 268) tar upp validitet som de menar handlar om att verifiera informationen. Bryman 

och Bell (2013, s. 405) tar även upp objektivitet som en viktig aspekt då det enligt författarna 

säkerställer att studiens resultat inte har påverkats av personliga värderingar samt att det går 

att styrka. 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att undvika missförstånd. Studiens primärdata 

har analyserats i jämförelse mot teoretiska referensramen för att kunna bestämma huruvida 

datan som genererats genom intervjuerna är rimlig eller ej. Slutligen har materialet lagts fram 

för opponering och möjliggjort kritisk granskning.  

 

3.10.3 Överförbarhet 
Det finns olika åsikter om huruvida resultatet från en kvalitativ studie borde överföras till 

andra sammanhang. Bryman och Bell (2013, s. 452) betonar att resultatet från en studie där 

urvalet är strategiskt/målstyrt inte går att generalisera till en population. Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 281) resonerar dock för att det kan vara möjligt att överföra nyvunna lärdomar till en 

liknande situation. Detta genom en analytisk generalisering som utvecklas på en undersökning 

av likheter och skillnader i jämförbara situationer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 281).  
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3.10.4 Äkthetskriterierna  
Äkthet består av de fem kriterierna Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, Pedagogisk 

autenticitet, Katalytisk autenticitet och Taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

Taktisk autencitet ansågs vara relevant i denna studie då den delvis syftar till att kunna ge 

bidrag till Företag X och Företag Y som leder till en effektivisering i samarbetet. Guba och 

Lincoln (1989, s. 250) beskriver att taktisk autencitet innefattar huruvida de medverkande fått 

möjlighet att påverka studiens utformning samt vidta nödvändiga handlingar efter att studien 

avslutats. Rättvis bild handlar om hur bra studiens resultat speglar den faktiska situationen på 

företaget (Bryman & Bell, 2013, s. 405; Guba & Lincoln, 1989, ss. 245–247). 

  

Äkthetskriterierna har flera likheter med de kriterier som finns inom aktionsforskning 

(Bryman & Bell, 2013, s. 406). Aktionsforskning syftar till att ge nytta till de företag som 

medverkar i studien genom att bidra med både praxis och akademisk teoribildning (Bryman & 

Bell, 2013, s. 406). 

  

Fokus under studiens gång har varit att förmedla en rättvis bild av de uppfattningar som 

framförts av respondenterna. Efter att transkriberingen färdigställts skickades den insamlade 

datan till respondenterna, för att i sin tur ge intervjuobjekten en möjlighet att gå igenom 

materialet. På grund av att studien utförts med begränsade resurser och under en kortare 

tidsperiod har möjligheten till att bidra med några förslag på faktiska förändringar varit svårt. 

Studiens bidrag är istället en form av diskussionsunderlag som företagen kan använda för att 

förbättra och effektivisera deras samarbete. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras företagen och den insamlade empirin från intervjuerna. Vidare 

kommer detta att presenteras under följande underrubriker: Kartläggning av samarbetet, 

kartläggning av outsourcingprocessen, upplevda möjligheter inom outsourcingprocessen, 

uppleva utmaningar inom outsourcingprocessen samt kvalitetssäkring inom 

outsourcingprocessen.   

 

4.1 Företagsbeskrivning  

4.1.1 Företag X 
Företag X är ett globalt företag som via selektiva invitation only forum länkar samman de 

högsta beslutsfattarna från de största företagen med lösningsleverantörer (Företag X, u.å.a). 

Nätverks forumen tar plats på 15 olika marknader i Europa och Asien där det varje år skapas 

tusentals gruppdiskussioner, nya partnerskap, affärer och kontrakt på dessa forum (Företag X, 

u.å.b). Företaget tror på att affärer görs bäst ansikte till ansikte, i kombination med 

högteknologiska plattformar som länkar samman behoven från de största företagen med 

expertisen från lösningsleverantörer. Målet är att attrahera inflytelserika beslutsfattare för att 

under en eller flera dagar träffas, för att diskutera och utbyta idéer om gemensamma intressen 

för att bygga en grund för nya relationer och samarbeten (Företag X, u.å.a). 

 

4.1.2 Företag Y 
Företag Y har som affärsidé att möjliggöra för utländska företag att etablera sina egna 

affärsoperationer i Filippinerna. De har årtionden av erfarenhet inom outsourcing och hjälper 

upp mot 200 klienter inom allt från start-ups till stora börsnoterade bolag. Företaget har 

närmare 4000 anställda som förmedlar tjänster inom förvaltning och drift för att på bästa sätt 

kunna hantera sina kunders verksamheter. Inom företaget så finns det över 30 rekryterare som 

arbetar med att hitta Filippinernas skickligaste personal till sina kunder (u.å.). 

 

4.2 Kartläggning av samarbetet 
Under första intervjun med Head of Lead Generation på Företag X framkom det hur själva 

outsourcingprocessen mellan Företag X och Företag Y ser ut. Det finns ett samarbete mellan 

parterna där Företag Y tillhandahåller lokaler och tjänster åt Företag X. Unikt i det här fallet 

är att själva samarbetet är väldigt nära då Företag X ser de anställda på Företag Y som sina 
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lagmedlemmar. Detta för att de enbart arbetar tillsammans med Företag X och inga andra 

företag som använder sig av Företag Y. Företagen arbetar också nära varandra gällande 

rekrytering av personal där Head of Lead Generation förklarar hur de i vissa fall tar in externa 

rekryteringsbyråer för att hitta lämplig personal åt Företag Y. Men i det flesta fall sköter 

Företag Y de första delarna medan det i slutändan är Head of Lead Generation som har sista 

ordet. I vissa fall sköts hela rekryteringsprocessen av Företag Y där Marketing Team Manager 

har mandat för att fatta beslut åt Företag X. 

  

Fortsättningsvis förklarar Head of Lead Generation att Företag Y ansvarar för själva HR 

processen bestående av månatliga evalueringar gällande de prestationsmål som satts upp. 

Företag Y erbjuder även sina anställda ett hälso- och sjukvårdspaket som organisationen tagit 

fram. 

 

Head of Lead Generation betonar under intervjun att all personal är anställd av Företag Y, 

men jobbar enbart med uppgifter från Företag X som styr och bestämmer över hela 

marknadsföringsprocessen. Företag Y utför uppgifterna som till exempel grafisk design, 

skapande av PDF filer samt backoffice uppgifter som sedan Företag X använder i sin 

marknadsföring. Företag Y har även experter på sociala medier som ansvarar för all reklam 

som sker på LinkedIn, Facebook och Twitter. Grafiska designers, videoredigerare, 

marknadsföringsassistenter och skribenter är exempel på titlar som återfinns hos 

marknadsföringsavdelningen på Företag Y. Head of Lead Generation betonar i intervjun att 

Företag Y inte är involverade i uppgifterna som deras anställda utför på uppdrag av Företag 

X. 

 

4.3 Kartläggning av outsourcingprocessen 
Head of Lead Generation redogör för att det finns många olika processer i samarbetet mellan 

Företag X och Företag Y. Processen börjar oftast med att en manager för Företag X på en 

specifik avdelning behöver material för att underlätta arbetet. Mycket av arbetet som Företag 

Y utför är återkommande uppgifter som har sett likadana ut under flera år, dessa har Företag 

X identifierat som huvuduppgifter. 

  

Head of Lead Generation lyfter fram att vid nya behov som uppkommer så blir hen ansvarig 

för att förmedla det nya behovet till Företag Y, och ta fram en strategi för hur processen och 
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utförandet ska ske. Dialogen ser ofta ut som så att utkast och granskningar sker fram och 

tillbaka mellan Företag X och personalen på Företag Y. I vissa fall då fallet är mer konkret 

intervjuar Marketing Team Managern på Företag Y personer med god insikt på Företag X för 

att se över behovet och vad en lämplig strategi för att tillgodose behovet kan vara. 

  

I intervjun med Marketing Team Managern framkommer det hur allt material som 

säljavdelningen, customer experience avdelningen och projektledarna efterfrågar produceras 

av personalen på Företag Y. Detta anses enligt Marketing Team Managern tillföra mycket 

värde då personalen på Företag X kan fokusera på sin kärnkompetens och huvudsakliga 

arbetsuppgifter. 

  

Director, Business Supporting Services på Företag X betonar under intervjun att de kostnader 

som tillkom vid sökandet efter en passande leverantör i Filippinerna inte var speciellt höga. 

Resurserna som användes var främst Director, Business Supporting Services egna arbetstid 

samt Chairman of The Board som besökte kontoren under en affärsresa till Asien. 

Fortsättningsvis förklarar Director, Business Supporting Services att det handlade om lite 

drygt 100 arbetstimmar, och att själva processen från att Företag X valde Företag Y tog 

ungefär 2–3 månader. 

  

Head of Lead Generation betonar i intervjun att själva kontraktskostnaderna som uppstår är 

som i vanliga affärsrelationer där det förhandlas om avgiften för tjänsterna som ska levereras 

från Företag Y. 

 

4.4 Upplevda möjligheter inom outsourcingprocessen 
I intervjun med Director, Business Supporting Services framkommer det varför Företag X valt 

att anlita ett externt företag. Motiv som lägre kostnader och att det går snabbare att etablera en 

verksamhet togs upp som exempel. Vidare betonas det i intervjun att Företag Y är väldigt 

flexibla och låter Företag X bestämma och styra samarbetet. Andra faktorer som togs upp var 

att Företag Y hade rätt storlek, rätt företagskultur, är lokaliserade på en attraktiv plats samt har 

ett bra rykte. 

  

De ekonomiska möjligheterna var något som togs upp av både Head of Lead Generation och 

Director, Business Supporting Services. Möjligheter som tillgång till billigare arbetskraft samt 
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lägre fasta administrativa kostnader. Director, Business Supporting Services lyfter fram den 

lokala bokföringen, lokala stängningar av rapporter samt skatteärenden som exempel på 

dessa. Det betonas även att Företag X undviker olika kostnader som hade tillkommit om 

företaget haft ett eget kontor i Filippinerna. 

  

Director, Business Supporting Services beskriver de marknadsmässiga möjligheterna i form 

av en extern samarbetspartner samt hur valet av marknad gick till. Företag X jämförde olika 

marknadsområden för att se var det är mest optimalt att etablera servicecentret. Valet stod 

mellan Östeuropa och Asien. Anledningen till att Företag X valde att etablera servicecentret i 

Asien var till stor del för att företaget vid samma tidpunkt valt att expandera sin verksamhet 

till Sydasien, och att en etablering av servicecentret kunde stötta denna expansion. Director, 

Business Supporting Services lyfter även fram fördelar med att expansionen och 

servicecentret ligger inom samma tidszon. 

  

Vidare förklarar Director, Business Supporting Services att företaget genom egna studier samt 

externa studier som kunde hittas via internet gjorde valet att Filippinerna var den mest 

optimala marknaden. Detta då det i Filippinerna finns en stark affärsprocess kring industrin 

runt offshoring och servicecenter samt att landets sekundära språk är engelska. Director, 

Business Supporting Services förklarade hur de i valet mellan Östeuropa och Asien 

undersökte uppdrag i båda regionerna och kom fram till att det i Filippinerna var bättre 

förutsättningar för offshoring samt bättre tillgång till skickligare personal. 

  

Head of Lead Generation belyser resursmässiga möjligheter som att Företag X genom 

samarbetet får tillgång till professionell personal som är väldigt specialiserade på sina 

arbetsuppgifter. Personalen på Företag Y är mer tillfreds med att utföra rutinmässiga uppgifter 

som en anställd med samma expertis på exempelvis ett av kontoren i Europa inte hade varit 

tillfreds med. Head of Lead Generation lyfter fram att företaget innan samarbetet med Företag 

Y haft praktikanter som utfört de mer rutinmässiga uppgifterna som till stor del bestått av 

repeterande uppgifter. Till skillnad från den tidigare strukturen där praktikanter mest utförde 

dessa uppgifter kan den mer professionella personalen på Företag Y även utveckla och 

komma på nya lösningar på dessa uppgifter. 
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Lokaliseringen på Företag Y är något som Director, Business Supporting Services ser som en 

stor möjlighet för att attrahera rätt kompetens. Detta då det finns trafikproblem som gör att det 

kan ta flera timmar att ta sig till arbetet i Manila. 

 

4.5 Upplevda utmaningar inom outsourcingprocessen 
Under intervjuerna med Head of Lead Generation och Marketing Team Managern framkom 

det att en utmaning som båda ser är att företagen befinner sig på olika geografiska platser. 

Detta då det inte blir lika lätt för kollegor att genomföra oplanerade möten och diskussioner, i 

syfte att hitta nya lösningar och tillvägagångssätt. Director, Business Supporting Services 

hävdar dock att dessa utmaningar går att organisera genom bra kommunikation och planering. 

  

Marketing Team Managern förklarar att de kommunikativa utmaningar som finns främst 

uppkommer genom de kulturella skillnaderna som finns mellan de olika marknaderna. Till 

exempel kan ett budskap eller något som efterfrågas från säljavdelningen eller projektledarna 

på Företag X, uppfattas på ett annat sätt av de anställda på kontoret i Manila. I dessa fall 

fungerar Marketing Team Managern som en tolk för att klargöra vad den anställda på de 

europeiska kontoren faktiskt menar. 

  

Förhållandet mellan de två företagen ser ut som så att Företag X betalar Företag Y en avgift 

som innefattar vissa tjänster som Företag Y förväntas leverera. Head of Lead Generation 

förklarar således hur de förhandlar om avgiften och tjänsterna. Som i alla kund och 

leverantörsrelationer menar Head of Lead Generation att det alltid finns saker som inte 

utspelar sig som det från början var tänkt. När dessa scenarier uppstår är det Företag X som 

rapporterar problemet till Företag Y, som sedan löser det. 

  

Vissa av de utmaningar som existerar menar Head of Lead Generation är unika och skiljer sig 

från utmaningar som kan förekomma inom traditionell outsourcing. Head of Lead Generation 

förklarar vidare att Företag X betalar Företag Y en serviceavgift för att de ska spåra närvaro 

på de anställda och det händer att detta inte görs vilket ses som en liten utmaning. Head of 

Lead Generation betonar dock att personalen på Företag Y inte påverkas av de potentiella 

utmaningar som finns. Head of Lead Generation har en dialog med Marketing Team 

Managern varje vecka för att säkerställa att de levererar de tjänster som utlovats och lever upp 

till villkoren i kontraktet. 



29 
 

Head of Lead Generation beskriver att de kontrakt som finns med personalen på Företag Y är 

permanenta på så sätt att det får stanna så länge som behovet finns om de gör ett bra arbete. 

Dock betonar Head of Lead Generation att kontrakten är utformade i linje med de kontrakt 

som existerar mellan Företag Y och Företag X. Det innebär att om företaget bestämmer sig 

för att avsluta samarbetet med Företag Y kommer Företag X att förlora personalen, eller sina 

lagmedlemmar som de gärna benämner de som. 

  

Director, Business Supporting Services betonar att Företag Y är den officiella arbetsgivaren 

för personalen i deras lokaler, vilket betyder att de har vissa strukturer och policys som de vill 

utföra. Dessa kan ibland krocka med de policys som Företag X vill införa. I dessa fall behöver 

Företag X överväga om exempelvis den aktivitet eller process som företaget vill införa hos 

personalen på Företag Y redan är etablerad av Företag Y, och i så fall vilken av dem företaget 

väljer att förhålla sig till. Director, Business Supporting Services förklarar vidare att det 

kanske inte är en utmaning utan mer en fråga om hur de två företagen tillsammans organiserar 

sig. 

  

En konkret utmaning som Director, Business Supporting Services tar upp är att vissa saker 

ligger utanför Företag X kontroll. Director, Business Supporting Services förklarar vidare att 

företaget är beroende av Företag Y förmåga att utföra saker och uppgifter. Som ett exempel 

lyfts det fram att i Filippinerna så måste de anställda gå igenom flertalet kontroller innan de 

kan börja arbeta för företaget. Detta sköts ibland av en tredje part som är okänd för Företag X 

vilket leder till att det blir svårt att kommunicera samt att processen kan ta längre tid än 

väntat. 

 

4.6 Kvalitetssäkring inom outsourcingprocessen 
Head of Lead Generation förklarar att det finns en lokal ledning i form av Marketing Manager 

på Företag Y som är mycket kunnig. Marketing Team Managern sköter uppföljningen och ser 

till att de kvalitetsstandarder som är uppsatta efterföljs. Head of Lead Generation lyfter fram 

att Företag X har utbildat Marketing Team Managern så att personen har god insikt i hur 

verksamheten fungerar och vilka områden som är prioriterade. Även Director, Business 

Supporting Services lyfter fram vikten av Marketing Team Managern och menar på att 

personen är ansvarig för all kvalitetskontroll på plats. Vidare förklarar Director, Business 
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Supporting Services att Företag Y har månatliga utvärderingar av kvalitets prestandan till 

skillnad från resterande kontoren där det sker kvartalsvis. 

  

Marketing Team Managern betonar att fokus ligger på att alla processer är i fas och fungerar 

då volymen av uppgifter och krav som de anställda i Manilla förväntas utföra är stor. Vidare 

hävdas att det är svårt att kontrollera kvaliteten på samtliga utförda uppgifter. Marketing 

Team Managern lyfter även fram att det finns processer som anses vara viktigare än andra och 

det är dessa som måste kontrolleras. 

  

Director, Business Supporting Services förklarar att allt börjar med att rekrytera rätt personal 

till rätt position som förstår vad för typ av uppgift som hon eller han kommer att arbeta med. 

Efter rekryteringen är det viktigt att personen får en framgångsrik onboarding som ska vara 

väl strukturerad och anpassad till de uppgifter som den anställda kommer att arbeta med. Efter 

en framgångsrik onboarding är det viktigt att tydligt definiera och skriva ned målsättningen 

och individuella perspektiv. I servicecentret har ofta de anställda ganska rutinmässiga 

uppgifter men även där ställs det vissa krav på en viss typ av standard sett till servicenivån, 

också en viss nivå av key performance indicators måste uppnås och följas. När Företag X 

gjort arbetsbeskrivningen, onboardingen och delat in målsättningen och den veckovisa och 

månadsvisa servicenivå rätt, samt definierat vilken kvalité det är som förväntas, så menar 

Director, Business Supporting Services att det inte ska behöva uppstå särskilt mycket 

problem. 

  

Marketing Team Managern betonar även hur viktigt det är att träna personalen i deras 

uppgifter, så de förstår hur viktigt det är med processerna för att kunna bibehålla kvaliteten av 

de tjänster som levereras. 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer den insamlade datan, med bakgrund till teorierna, att analyseras 

samt jämföras. Analysen kommer ihop med studiens slutdiskussion att utgöra grunden för de 

slutsatser som dras. 

 

Digitaliseringen och den ökade tillgången till internet har haft stor påverkan på hur 

marknadsföringen utvecklats (Heil, Lehmann och Stremersch, 2010). I takt med 

digitaliseringen har även nya tekniska innovationer utvecklats som företagen bör anpassa sig 

efter för att maximera effektiviteten av sin verksamhet (Kakabadse & Kakabadse, 2002). 

Kotabe, Mol, Murray och Parente (2012) lyfter fram outsourcing som en alternativ strategi 

som företag kan använda sig av för att anpassa sig till digitaliseringen och de snabba 

teknologiska framstegen. Vidare att företag genom att outsourca kan utnyttja sina resurser på 

ett bättre sätt genom att lägga ut delar av verksamheten som inte uppnår optimal effektivitet, 

eller där nödvändig kompetens saknas (Kotabe et al., 2012). Genom outsourcingsamarbetet 

med Företag Y lyfter Head of Lead Generation fram att Företag X kan få tillgång till 

professionell personal som är specialiserade på sina arbetsuppgifter. Till skillnad från den 

tidigare strukturen där företaget utförde dessa arbetsuppgifter internt, kan den mer 

professionella personalen på Företag Y utveckla, förbättra och komma på nya lösningar på 

dessa uppgifter. Företag X lyfter fram lägre kostnader och att de mer effektivt kan etablera en 

verksamhet som motiv bakom outsourcingsamarbetet med Företag Y. Dessa drivkrafter har 

stöd i forskningen där Greaver (1999) menar på att företaget kan sänka dess kostnader, få 

tillgång till expertis inom ett visst område samt öka företagets effektivitet. Även Olsen (2006) 

lyfter fram motiv som teknologiska fördelar, reducerade kostnader och en ökad produktivitet. 

Blocher et al. (2008) menar att ett strategiskt beslut för företag kan vara att välja outsourcing, 

men att för och nackdelar gentemot att behålla aktiviteten internt bör ställas mot varandra för 

att säkerställa att valet blir konkurrenskraftigt. Under intervjuerna framkom det att Företag X 

genomförde en lång kartläggningsprocess där man bestämde sig för att outsourcing är en 

lämplig strategi. 

 

Personalen på Företag Y utför rutinmässiga uppgifter som en anställd med samma expertis på 

exempelvis ett av kontoren i Europa inte hade varit tillfreds med. Leavy (2004) menar på att 

outsourcing av rutinmässiga affärsfunktioner är vanligt hos företag inom starkt 

konkurrensutsatta miljöer. 
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Head of Lead Generation betonar att de förhandlat om avgiften och tjänsterna men att det 

alltid finns saker som inte utspelar sig som det från början var tänkt. En av dödssynderna som 

tas upp av Barthélemy (2003) är dåligt skrivna kontrakt som kan göra att ett partnerskap 

fallerar. Barthélemy (2003) förklarar vidare att kontraktet bör utformas så att parterna vet vad 

de kan förvänta sig av varandra samt fungera som ett skyddsnät om samarbetet inte skulle 

fungera. Marketing Team Managern på Företag Y har en regelbunden dialog varje vecka med 

Företag X för att säkerställa att de levererar de tjänster som utlovats och lever upp till 

villkoren i kontraktet.   

 

Williamson och Coase som anses vara två av de mest berömda forskarna inom 

transaktionskostnadsteorin hävdar att företag bör använda sig av externa parter om 

transaktionskostnaderna är lägre än om de skulle utföra verksamheten internt (Hätönen & 

Eriksson, 2009). Genom att använda sig av en extern leverantör menar Director, Business 

Supporting Services att Företag X slipper den lokala bokföringen, lokala stängningar av 

rapporter och olika kostnader som hade tillkommit om företaget haft ett eget kontor i 

Filippinerna. 

 

Vid sökandet av en passande leverantör i Filippinerna var det främst Director, Business 

Supporting Services egna arbetstid som användes, vilket gjorde att kostnaderna som tillkom 

inte var speciellt höga. Head of Lead Generation förklarar att de kostnader som tillkom vid 

kontraktsförhandlingarna inte var högre än i vanliga affärsrelationer, då det enbart 

förhandlades om avgiften för tjänsterna som ska levereras. Detta har stöd i forskningen där 

Barthélemy (2003) betonar att det är viktigt att beakta dessa sök och kontraktskostnader som 

tillkommer. Sökkostnader är de kostnader som uppkommer när företaget samlar in 

information för att identifiera och analysera passande leverantörer. Kontraktskostnader 

uppkommer vid själva förhandlingen och skrivandet av avtalet (Barthélemy, 2003).  

 

Barthélemy (2003) hävdar att företaget även bör beakta kontrollkostnader som uppkommer 

när kontraktet väl är skrivet. Detta för att säkerställa att leverantörerna infriar sina 

avtalsförpliktelser. Dessa kostnader benämns även inom Principal Agent Theory som 

övervakningskostnader (Jensen & Meckling, 1976). Det framgår varken från Head of Lead 

Generation eller Director of Business Support Services huruvida det finns några 

kontrollkostnader, men båda menar att det är Marketing Team Managern på Företag Y som är 
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ansvarig för all kvalitetskontroll av de utförda processerna. Genom tiden som Marketing 

Team Managern på Företag Y åsidosätter åt kontroll tillkommer en kostnad. 

 

Eisenhardt (1989) tar i sin forskning upp agentteorin som beskriver relationen mellan en 

uppdragsgivare och uppdragstagare. Uppdragsgivaren delegerar arbete eller ett ansvar till en 

annan part, uppdragstagaren, som i sin tur utför arbetet (Eisenhardt, 1989). Företag X har 

delegerat ut vissa av sina digitala marknadsföringsaktiviteter till Företag Y som exempelvis 

grafisk design, skapande av PDF filer samt backoffice uppgifter som Företag X sedan 

använder i sin marknadsföring. 

 

Tiago och Verissimo (2014) hävdar att de senaste förändringarna i konsumentbeteendet har 

gjort att företagen måste ompröva sina digitala marknadsföringsstrategier. Sociala medier tas 

upp som ett exempel då företagen bör synas där kunderna finns (Tiago & Verissimo, 2014). 

För att anpassa sig och synas på sociala medier så har Företag Y experter inom sociala medier 

som ansvarar för all marknadsföring på LinkedIn, Facebook och Twitter åt Företag X. 

 

Grundläggande resurser för företagets utveckling är de befintliga som företaget tillhandahåller 

internt samt de resurser som kan inhandlas externt (Volpe & Biferali, 2008). Företag Y 

producerar allt material som efterfrågas till säljavdelningen, customer experience avdelningen 

och projektledarna. Företag X anser att det tillför mycket värde då personalen kan fokusera på 

sin kärnkompetens och huvudsakliga arbetsuppgifter. Materialet som tas fram av Företag Y 

anses även underlätta och effektivisera arbetet på dessa avdelningar. Detta har stöd i 

forskningen där McIvor (2008) menar på att outsourcing är en möjlighet för företag att lägga 

ut delar av verksamheten för att kunna fokusera på de kärnkompetenser företaget besitter. 

Genom att fortsätta förbättra företagets kärnkompetens och outsourca de aktiviteter där 

konkurrenskraften behöver öka kan företaget effektivt fokusera på sina starkaste resurser 

(Quinn & Hilmer, 1999). 

 

Kommunikativa utmaningar som främst beror på kulturella skillnader då företagen är 

baserade på olika geografiska platser anser både Företag X och Företag Y existerar. Head of 

Lead Generation påpekar att en nackdel med att ha kontor på olika geografiska platser kan 

vara att möjligheten är mindre att kollegor tillfälligt stöter på varandra och har oplanerade 

möten och diskussioner som leder till nya lösningar och tillvägagångssätt. Griffith och Harvey 

(2001) lyfter i sin forskning fram att det krävs effektiva interkulturella 
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kommunikationskanaler inom interorganisatoriska nätverk för att kunna skapa en global 

konkurrenskraft. Möjligheten för att effektivt kommunicera i globala nätverk grundar sig i 

fem element där kulturell förståelse är ett av elementen (Griffith & Harvey, 2001). Ndubisi 

(2011) hävdar även att förtroende mellan parterna inom interorganisatoriska relationer är 

viktigt för att upprätthålla konkurrensfördelar. 

 

När det uppstår kommunikativa utmaningar mellan personalen på de olika kontoren är det 

Marketing Team Managerns uppgift att fungera som tolk. Då Marketing Team Managern är 

familjär med både västerländsk och asiatisk kultur kan hen översätta vad de anställda på något 

av de europeiska kontoren faktiskt menar. Dessa kommunikativa utmaningar benämns inom 

forskning som brus och uppkommer om mottagaren har svårt att tolka och avkoda 

meddelandet från källan korrekt (Baines, Fill & Rosengren, 2017). 

Kommunikationskompetens är ett av de andra elementen och baseras på en uppsättning 

förmågor och kunskaper som gör det möjligt för en person att föra betydande kommunikation 

med aktörer från olika kulturer inom nätverket (Griffith & Harvey, 2001). Dessa egenskaper 

besitter Marketing Team Managern vilket gör att de kommunikativa utmaningar i form av 

brus som råder oftast går att organisera.  
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6. Diskussion 
I följande kapitel kommer studiens resultat sammanfattas, ifrågasättas samt vidareutvecklas. 

Utgångspunkt för diskussionen är bakgrunden samt problemdiskussionen. 

 

Studien syftar till att undersöka vilken inverkan outsourcing har på ett företags digitala 

marknadsföringsaktiviteter. Studieobjekten Företag X och Företag Y valdes då företagen har 

ett etablerat outsourcingsamarbete.  

  

Valet gällande att outsourca en aktivitet eller behålla den internt har under de senaste 

decennierna varit ett omdiskuterat ämne mellan praktiker och forskare (Brege, Brehmer & 

Lindskog, 2010). Studiens resultat visar att det både finns möjligheter och utmaningar i 

outsourcingsamarbetet mellan Företag X och Företag Y. Det framkom att Företag X anser att 

möjligheterna med att outsourca de digitala marknadsföringsaktiviteterna är fler än 

utmaningarna. Möjligheterna som Företag X ser i samarbetet med Företag Y liknar de som 

lyfts fram i den tidigare forskning studien använder sig av. Det främsta motivet till att 

outsourca de digitala marknadsföringsaktiviteterna är att Företag X kan få lägre kostnader 

samt att det är effektivare att använda sig av en extern part för att öppna upp en verksamhet i 

Filippinerna. Personalkostnaden skiljer sig väldigt mycket mellan Filippinerna och Företags X 

marknader i Europa vilket gör att det blir en väldigt kostnadseffektiv lösning med att 

outsourca de digitala marknadsföringsaktiviteterna. Dessa drivkrafter bekräftas av Greaver 

(1999) som menar att företaget kan sänka dess kostnader och öka effektiviteten genom att 

använda sig av en extern part.  

 

För att hitta en lämplig outsourcingleverantör genomförde Företag X en lång 

kartläggningsprocess av alternativa leverantörer. Den främsta anledningen till att Företag X 

valde Företag Y är att de är väldigt flexibla och låter Företag X styra samarbetet. Företagen 

har även en likvärdig företagskultur och engelska som sekundärt språk vilket underlättar 

anpassningen och förståelsen gentemot varandra. Att Företag X har lyckats implementera sin 

företagskultur på de anställda på Företag Y är gynnsamt då företagens anställda arbetar efter 

samma kärnvärden och strävar efter att uppnå gemensamma målsättningar. De anställda kan 

tänkas få en starkare känsla av samhörighet vilket kan öka arbetsmoralen samt viljan att 

leverera bra tjänster.  
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Under kartläggningsprocessen för att hitta en lämplig outsourcingleverantör tog Företag X 

hänsyn till juridiska och ekonomiska faktorer som kunde tänkas uppstå. Företaget var väl 

medvetna om att det hade tillkommit kostnader om de etablerat en egen verksamhet i landet. 

De kostnader som företaget undviker genom att använda sig av en outsourcingleverantör är 

bland annat den lokala bokföringen, lokala stängningar av rapporter samt skatteärenden. 

Företaget behöver heller inte oroa sig för juridiska faktorer då de anställda på Företag Y följer 

Filippinsk lag. Att företaget beaktat dessa saker ses som en styrka då Företag X på så sätt kan 

minimera de oväntade transaktionskostnader som kan uppkomma. Juras (2008) betonar vikten 

av att ta hänsyn till dessa faktorer då företag finner stora utmaningar och misslyckas med att 

outsourca en aktivitet för att de förbisett de transaktionskostnader som tillkommer. En annan 

anledning till att Företag X valt att att använda sig av en outsourcingleverantör i Filippinerna 

kan tänkas vara att de inte besitter den kunskap om marknaden som behövs för att uppnå så 

hög effektivitet som möjligt.  

  

Resursmässiga möjligheter var något som återkom under båda intervjuerna med 

respondenterna på Företag X och kan ses som den näst största möjligheten till varför Företag 

X valt att ingå samarbetet. Genom samarbetet med Företag Y kan de få tillgång till 

professionell personal som är väldigt specialiserade på sina arbetsuppgifter. De kan även ha 

personal som utför rutinmässiga uppgifter på ett mer effektivt och nytänkande sätt. Dessutom 

är arbetsuppgifterna som denna personal utför väldigt repeterande vilket en anställd med 

samma utbildning och expertis i Europa inte hade varit tillfreds med att utföra. Genom att få 

tillgång till mer specialiserad personal kan Företag X fokusera på sin kärnkompetens som 

skapar det egentliga kundvärdet. Genom att lägga över ansvaret på vissa av de digitala 

marknadsföringsaktiviteterna kan Företag X fokusera mer på bearbetning av befintliga och 

nya kunder. Humankapitalet på Företag X som tidigare utförde dessa digitala 

marknadsföringsaktiviteter kan istället fokusera på att leverera en hög kvalité på tjänsten som 

företaget tillhandahåller. Det kan även tänkas att personalen på Företag Y är mer nytänkande 

vilket gör att de kan hitta effektivare lösningar inom de utförda digitala 

marknadsföringsaktiviteterna.  

 

Den största utmaningen som företagen anser föreligga vid outsourcingsamarbetet är 

kommunikativa utmaningar som uppstår av kulturella skillnader. I takt med globaliseringen 

kan det tänkas att dessa utmaningar har blivit mer betydande för företag att ta hänsyn till. Då 

världen blir allt mer globaliserad för varje år som går kan det tänkas att förmågan att hantera 
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och förstå hur kommunikationen bör ske samt bemötandet av olika kulturer, i framtiden 

kommer bli allt mer viktig för företag. Detta har även stöd teoretiskt där Griffith och Harvey 

(2001) menar att det krävs att företag har effektiva interkulturella kommunikationskanaler för 

att lyckas få global konkurrenskraft. Director, Business Supporting Services betonar dock att 

det går att lösa dessa kommunikativa utmaningar genom att organisera och sköta 

kommunikationen mellan företagen mer effektivt. För att minimera de brus som uppstår 

agerar Marketing Team Managern som en tolk. För att uppnå så effektiv kommunikation som 

möjligt kan företag förslagsvis anlita en konsult som är specialiserad på kommunikation och 

kulturella skillnader. Det skulle kunna leda till att personen som ansvarar över detta idag 

frigörs och kan fokusera på andra arbetsuppgifter som anses tillföra mer värde. Genom att ta 

in ett externt företag som ser över hur de olika marknaderna på Företag X och Företag Y 

kommunicerar, kan företagen få ett externt perspektiv som lättare identifierar 

utvecklingsmöjligheter. Detta skulle kunna leda till att företagen minimerar de 

kommunikativa bristerna som finns i samarbetet idag. Av egen erfarenhet är det lätt att blunda 

för de kommunikativa problem som upplevs på arbetsplatsen. 

  

En annan utmaning som Företag X nämner är att det inte alltid utspelar sig som det var tänkt 

från början med vad som ska levereras i form av tjänster från Företag Y. Head of Lead 

Generation betonar dock att det går att lösa problemet genom att kommunicera med Företag 

Y. Barthélemy (2003) redogör i sin forskning för att partnerskap inom outsourcing kan fallera 

om kontrakt inte upprättas på ett korrekt sätt, parterna ska veta vad de kan förvänta sig av 

varandra. Företagen upplever inga större utmaningar med detta idag då problemet kan lösas 

genom bra kommunikation. Skulle det bli allt för återkommande med att företaget som 

outsourcar en aktivitet upplever att villkoren i kontrakten inte efterföljs, kan det tänkas att 

företaget vill omförhandla eller avsluta kontraktet helt efter att det gått ut. För att minimera 

risken för detta kan företagen hålla en nära dialog för att säkerställa att det som utlovats i 

kontraktet levereras. Genom att klargöra så tidigt som möjligt vad som förväntas levereras 

kan företaget undvika de kostnader som tillkommer vid förhandlingar. En ökad osäkerhet där 

företaget upplever att tjänsterna som levereras inte överensstämmer med vad som förväntas 

kan även tänkas leda till högre kontrollkostnader då uppdragsgivaren vill bevaka 

uppdragstagaren. 

  

En konkret utmaning som Director, Business Supporting Services tar upp är att företaget är 

beroende av Företag Y förmåga att utföra saker och uppgifter. Generellt sett kan det tänkas att 
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denna utmaning är svår att undvika, då den är vanligt förekommande i relationer där två 

externa företag arbetar tillsammans eller när ett företag har kontor på olika platser. Sett till 

teorin kan uppdragsgivaren aldrig förvänta sig att fullständigt kunna kontrollera hur agenten 

utför ett åtagande (Laffont & Martimort 2002, s. 02). Det går att till viss mån kontrollera 

arbetstagaren, men detta tillför kostnader som Företag X kanske inte anser är värda att betala 

för då de upplever att samarbetet fungerar bra. 

  

I Marketing Team Managerns arbetsuppgifter ingår det att sköta uppföljningen och se till att 

de kvalitetsstandarder som är uppsatta efterföljs. Företag X har utbildat Marketing Team 

Managern så att personen har god insikt i hur verksamheten fungerar och vad som ska 

prioriteras. För att säkerställa att det levereras och bibehålls hög kvalité på de levererade 

tjänsterna görs månatliga utvärderingar, till skillnad på Företag X kontor där kvaliteten mäts 

per kvartal. Marketing Team Managern betonar att det inte finns tid och resurser för att följa 

upp och kvalitetssäkra allt material som produceras på Företag X. Om företagen anser att det 

är så viktigt som det verkar med kvalitetsmätningar och utvärderingar på processerna är ett 

förslag att anställa en eller flera personer som har i uppgift att se över och kvalitetssäkra allt 

producerat material. Detta för att undvika att bristfälligt material skickas till Företag X. 

Marketing Team Managern hävdar dock att vissa processer anses viktigare än andra, ett 

förslag är därmed att lägga mer vikt på de processer företaget har identifierat som viktigast. 

Vidare anses att Marketing Team Managern enbart bör fungera som en bro mellan Företag X 

och Företag Y, och enbart fokusera på att leda marknadsföringsavdelningen på Företag Y. För 

att detta ska möjliggöras bör andra personer sköta kvalitetsuppföljningen och se till att 

uppsatta mål efterföljs. 

  

Flertalet av möjligheterna och utmaningarna som framkommer i studiens resultat går att likna 

med vad som framläggs i teoriavsnittet. En outsourcingstrategi är att föredra utifrån att 

prestationen av de levererade tjänsterna från leverantören blir högre än om företaget hanterat 

det internt. Valet av samarbetspartner är det viktigaste för att ett företag ska lyckas med en 

outsourcingstrategi. Att vid avtalsskrivning specificera och vara tydliga gentemot varandra 

gällande vad som förväntas i samarbetet är även oerhört viktigt för att kunna undvika framtida 

fallgropar. Det finns mycket positiva effekter av att etablera ett outsourcingsamarbete om det 

sköts på rätt sätt men det finns utmaningar som gör att strategin inte lämpar sig för alla. 
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7. Slutsatser 
I följande kapitel presenteras slutsatserna som syftar till att besvara de forskningsfrågor som 

lyftes fram i studiens inledande kapitel. 

 

Slutsatserna som kan dras med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor gällande vilka 

utmaningar och möjligheter som föreligger vid outsourcing samt hur kvaliteten säkerställs är 

följande:  

 

•   Ekonomiska möjligheter upplevs som en av de främsta anledningarna till att välja 

outsourcingstrategin. Detta då det outsourcande företaget kan få tillgång till billigare 

arbetskraft.  

 

•   Resursmässiga möjligheter existerar då det outsourcande företaget kan få tillgång till 

specialiserad personal som kan utföra vissa arbetsuppgifterna på ett effektivare sätt.  

 

•   Outsourcingleverantören kan utföra arbetsuppgifter som anses vara repeterande, och 

som personalen med samma utbildning på det outsourcande företaget inte hade varit 

tillfreds med att utföra. 

 

•   Kommunikativa utmaningar är en av de största utmaningarna som råder i ett 

outsourcingsamarbete. Framförallt för företag som är verksamma globalt då de måste 

anpassa sig till flertalet olika kulturer. Besitter företagen inte kunskap inom 

interkulturell kommunikation så kan det leda till missförstånd. Dock existerar 

kommunikativa utmaningar även i samarbeten som inte har några kulturella skillnader 

då brus alltid kan uppstå.  

 

•   Kontraktuella utmaningar existerar då det upplevs att kvalitén på de outsourcade 

digitala marknadsföringsaktiviteterna inte lever upp till vad som förväntas. Detta kan 

förebyggas genom att skriva tydliga avtal där parterna vet vad som förväntas av 

varandra. 
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•   Det outsourcande företaget tappar lätt kontroll över de outsourcade digitala 

marknadsföringsaktiviteterna och blir beroende av outsourcingsleverantörens förmåga 

att leverera det som förväntas.   

 

•   För att säkerställa kvalitén av de outsourcade digitala marknadsföringsaktiviteterna är 

det viktigt att ha en nära och bra dialog med outsourcingleverantören.  

 

•   Kvalitén av de outsourcade digitala marknadsföringsaktiviteterna kan kontrolleras 

genom kontinuerliga uppföljningar med outsourcingleverantören.  
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8. Kritik av det egna arbetet 
I följande kapitel presenteras kritik och tankar av studiens genomförande och metodval. 

 

Studien hade kunnat nått ett starkare och mer trovärdigt resultat om intervjuer med högre 

uppsatta personer inom Företag Y hade genomförts. Intervjun med Marketing Team 

Managern var givande och gav oss de svar vi behövde. Det hade dock varit intressant med en 

kompletterande intervju med den beslutsfattare på Företag Y som har ansvar för samarbetet i 

helhet mellan företagen. 

 

Vissa av frågorna som har ställts i intervjuerna kan uppfattas som känsliga för företagen, så 

det kan finnas utmaningar och svårigheter som det inte har redogjorts för i intervjuerna. 

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon, vilket gör att studien går miste om att ha 

möjlighet att observera intervjuobjektets kroppsspråk under intervjun. Det mest optimala hade 

varit att genomföra fysiska intervjuer i respondenternas naturliga miljö. 

 

Studieobjekten har en viss beroendeställning och en väldigt nära relation vilket kan påverka 

hur pass ärliga svar som har givits i intervjuerna. För att få så ärliga svar som möjligt och 

undvika partiska svar hade det varit bättre att genomföra studien på två företag som inte 

samarbetar eller har beroendeställning med varandra.  

 

Innan den första intervjun genomfördes antogs det att samarbetet mellan Företag X och 

Företag Y var ett renodlat outsourcingsamarbete. Efter den första intervjun med Head of Lead 

Generation på Företag X framkom det att det var ett väldigt unikt samarbete med inslag av 

både outsourcing och offshoring. Då detta skiljer sig från traditionell outsourcing behövdes en 

teori om offshoring presenteras.  

 

Det fanns en viss relation med studieobjekten innan studien påbörjades, vilket kan ha lett till 

att vissa frågor undermedvetet har undvikits då de ansetts som känsliga. Då vissa teorier som 

tillämpats i studien berör känsliga ämnen kan det tänkas att det hade varit bättre med företag 

som det inte fanns en relation till. Det bör även tilläggas att Företag Y bidrag till studien kan 

vara vinklat, då affärsidén bygger på fördelarna som finns med att använda sig av en 

outsourcingstrategi.  
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9. Förslag på fortsatta studier 
I följande kapitel presenteras förslag på fortsatt forskning som inte kunnat täckas av denna 

studie. 

 

Under studiens gång väcktes intresse för att intervjua en eller flera personer som arbetar med 

att etablera outsourcingsamarbeten. Det hade även varit intressant att intervjua någon som 

jobbar med olika strategier för att ställa alternativa strategier mot outsourcing.  

 

Studien hade svårt att hitta relevant forskning om varför ett företag ska outsourca hela eller 

delar av sin digitala marknadsföring. Vidare föreslår studien att mer forskning inom ämnet 

som helhet borde göras då det kan tänkas att outsourcing i framtiden blir en mer föredragen 

strategi bland företag, då digitaliseringen och globaliseringen leder till möjligheter som inte 

existerat tidigare.  

 

För att få flera perspektiv hade det även varit intressant att intervjua personer som arbetar 

specifikt med marknadsföringsstrategier för att få deras syn på när outsourcing lämpar sig och 

inte.  

 

Samarbetet mellan Företag X och Företag Y visade sig fungera väldigt väl. Vad som hade 

varit intressant för fortsatta studier hade kunnat vara att ha intervjuer med ett företag som har 

erfarenheter av ett mindre framgångsrikt outsourcingssamarbete.  
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