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Sammanfattning 

Som en effekt av den ökade konkurrensen och de möjligheter som globaliseringen och 

utvecklingen av IT medger har det blivit allt vanligare att industriföretag outsourcar delar av 

sin verksamhet. När en funktion flyttas ut från företaget är väl fungerande kommunikation 

mellan funktionen och övrig verksamhet väsentligt för ett lyckat samarbete. 

Denna kandidatuppsats kommer att söka svar på hur företag som använder sig av outsourcing 

kommunicerar med sina underleverantörer som är placerade i andra länder, samt vilka 

kommunikationsproblem som kan uppstå. Studien avgränsar sig till väletablerade och stora 

företag vilka har sin kärnverksamhet i Stockholm. 

För att besvara frågeställningen genomförs semistrukturella kvalitativa intervjuer på åtta 

företag. Frågorna i intervjuerna ställs med utgångspunkt från frågeställningen samt utifrån 

studiens teoretiska referensram. Denna rapport är en delstudie som främst fokuserar på två av 

de åtta företagen. 

Det första företaget som presenteras i uppsatsen är Ericsson. På företaget intervjuades Mats 

Blomqvist som arbetar som Outsourcing Manager och han ansvarar över gränssnittet till tre av 

företagets underleverantörer. Det andra företaget är Electrolux, där intervjuades Pär 

Hjalmarsson som arbetar som Vice President Product Development och han har god 

erfarenhet av att kommunicera med företagets leverantörer.  

Resultatet från studien visar att kommunikationen mellan ett företag och en outsourcad 

funktion sker dagligen och de mest frekvent använda kommunikationsmedlen är e-post och 

telefoni. Det huvudsakliga informationsutbytet sker av chefer, projektledare och tekniskt 

ansvariga personer på företaget. Det förekommer kommunikationshinder mellan företag och 

deras underleverantörer orsakade av bland annat kulturskillnader, språkskillnader och 

tidsskillnader. 

  



 

 

Förord 

Denna uppsats är skriven som en sista del i min kandidatexamen inom Design och 

Produktframtagning med inriktning Integrerad Produktutveckling vid Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. 

Jag vill tacka Mats Blomqvist och Pär Hjalmarsson för deras medverkan i intervjuerna. Tack 

för att ni tog er tid samt ert bidrag av värdefull information som har legat till grund i denna 

studie.  Jag vill även tacka Anders Berglund och Jens Hemphälä för deras värdefulla 

synpunkter och kommentarer som har underlättat genomförandet av denna uppsats. 
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1. Inledning 
Outsourcing har idag blivit en allt vanligare strategi för större industriföretag att använda sig 

av som en del av sin verksamhet. Denna utveckling är en effekt av den hårda konkurrens som 

existerar på marknaden samt de möjligheter globaliseringen och utvecklingen av IT medger. 

Då outsourcing ofta sker till leverantörer belägna i lågkostnadsländer innebär detta att 

avståndet mellan företaget och den outsourcade funktionen ökar avsevärt, vilket kan försvåra 

kommunikationen. 

En förutsättning för att ett företag ska bli framgångsrikt är att kommunikationen mellan 

företagets olika avdelningar fungerar väl. När en väsentlig funktion i ett företag outsourcas 

blir den externa kommunikationen av yttersta vikt. För att minimera risken för missförstånd är 

det nödvändigt att informationen som förmedlas tolkas lika av alla inblandade parter. Detta är 

något som kan försvåras om funktionerna tillhör olika företag belägna i olika länder. Vidare 

kan outsourcing bidra till flera kommunikationsled som informationen måste genomgå innan 

den når mottagaren. Även detta är något som kan öka risken för missförstånd.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett företag som har outsourcat en funktion till 

ett annat land kommunicerar med den outsourcade funktionen. Det undersöks hur det fysiska 

avståndet som råder mellan den utlagda funktionen och företaget påverkar verksamheten samt 

vilka eventuella kommunikationshinder som existerar. Vidare undersöks genom vilka 

personer på företagen informationsutbytet sker, samt vilka kommunikationsmetoder som är de 

mest frekventa. För att få en större förståelse av outsourcing undersöks även de främsta skälen 

till varför företag använder sig av outsourcing samt strategins effekter på företagen. 

Frågeställning som studien grundar sig på lyder:  

Hur kommunicerar ett företag med en outsourcad funktion placerad utomlands samt vilka 

kommunikationshinder kan påverka informationsöverföringen? 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till väletablerade företag som har sin kärnverksamhet placerad i Stockholm 

och som har en outsourcad funktion placerad utomlands. Studien är tidsbegränsad till två 

månader och all datainsamling sker därför under denna period. Resultaten av studien har sin 

grund i de intervjuer som genomförts med representanter på de undersökta företagen, samt 

litteraturstudier som genomförts gemensamt av projektgruppen. Studien omfattar åtta företag 

där denna uppsats är en delstudie som behandlar två av dessa företag.  
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2. Metod 
Detta projekt bygger på en kvalitativ studie, där datainsamling i form av en litteraturstudie 

sker parallellt med semistrukturella intervjuer. På detta sätt erhålls en helhetsbedömning av 

hur kommunikationen sker och påverkas vid outsourcing av någon funktion på ett företag. 

Projektet inleds med en litteraturstudie för att skapa en grund och förståelse för vad 

outsourcing är och hur strategin påverkar de företag som använder sig av den. Utifrån den 

information som anskaffas genomförs intervjuer på åtta företag som använder sig av 

outsourcing. Detta för att ta reda på hur företagen själva upplever att kommunikationen 

fungerar mellan dem och den outsourcade funktionen. Resultatet av intervjuerna analyseras 

med litteraturstudien som stöd för att hitta samband och kunna dra slutsatser. Delresultatet 

analyseras individuellt och hela studien analyseras tillsammans i gruppen. Slutligen 

formuleras rekommendationer om hur företag kan underlätta kommunikationen till sina 

outsourcade funktioner. 

2.1 Kvalitativa respektive kvantitativa metoder 

I kvantitativa metoder används ofta ett stort antal respondenter, ofta används enkäter med 

svarsalternativ för att få ett stort antal svar att jämföra. Kvalitativa metoder grundar sig istället 

på intervjuer med öppna frågor där respondenten delar med sig av sina erfarenheter.   

Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är att kvantitativa metoder ger mer 

jämförbara svar medan kvalitativa metoder ger en djupare förståelse. Både kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan ge en bra bild över problemområdet, samtidigt kan kvalitativa 

metoder ge kvantitativa svar och vice versa (Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 76-77). 

I denna studie väljs en kvalitativ metod eftersom denna är mer flexibel och kan anpassas efter 

litteraturstudien samt leda till mer djupgående svar än en kvantitativ metod (ibid, s. 79-83). 

En kvalitativ metod ger även en större helhetsbild av problemområdet, vilket ansågs vara 

viktigt i denna studie.  

2.2 Intervjuer 

Det finns två huvudsakliga typer av intervjuer; strukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade intervjuer har förbestämda frågor vilka respondenten svarar på. Då alla 

respondenter svarar på samma frågor är det lätt att jämföra svaren och föra statistik. 

Ostrukturerade intervjuer kan liknas mer vid en konversation med respondenten. I denna 

studie väljs semistrukturerade intervjuer vilket är en kombination av de ovanstående 

intervjutyperna. Förbestämda frågor ställs men det ges samtidigt utrymme för följdfrågor, 

vilket bidrar till en strukturerad intervju där respondenten kan uttrycka sig fritt (Holme & 

Krohn Solvang, 1997, s. 99-101).  

Enligt Europeiska kommissionens rekommendation (96/280/EG) definieras ett medelstort 

företag som ett företag med 50 till 249 anställda och en årsomsättning på högst 40 miljoner 

euro eller en balansomslutning som understiger 27 miljoner euro. Ett företag som överstiger 

dessa siffror är klassat som ett stort företag. I studien medverkar sammanlagt åtta företag, där 

samtliga är stora företag. 

De företag som medverkar i studien är valda utifrån de kriterier som formuleras i kapitel 1.2 

Avgränsning. Företagens kärnverksamhet ska vara etablerad i Sverige och de ska ha en del av 

sin verksamhet outsourcad till ett annat land. 
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För att hitta lämpliga företag att intervjua diskuterades först vilka större företag som har 

kontor i Stockholmsregionen. Information söktes därefter på företagens hemsidor och andra 

webbsidor för att ta reda på om de använder sig av outsourcing. Lämpliga personer att 

intervjua hittades sedan via telefon- och mailkontakt med företagen, där det tydliggjordes 

vilka huvudfrågor som intervjun skulle inkludera.  

I Tabell 1 nedan sammanställs vilka företag som intervjuats, respondentens namn, vilken 

position respondenten besitter på företaget, datum när intervjuerna genomfördes samt vem i 

gruppen som ansvarade för intervjun. Tre företag valde att vara anonyma och ges 

beteckningarna Företag A, B och C. 

Tabell 1. Samtliga företag som medverkat i studien. De två företag som medverkat i 

delstudien är markerade.  

Intervjuer på företag 

Företag Respondent Position Datum Ansvarig 

Atlas 
Copco 

Sven Falkstedt External Production 
Coordinator 

11/4 Johannes 

Electrolux Pär Hjalmarsson Vice President Product 
Development 

4/4 Anna 

Ericsson Mats Blomqvist Outsourcing Manager 28/3 Anna 

Företag A Respondent A Projektledare 4/4 Johannes 

Företag B Respondent B IT-chef 14/4 Shamsul 

Företag C Respondent C Projektledare 18/4 Shamsul 

Micronic 
Mydata 

Johan Bergström, 
Anders Emthén 

Konstruktionsansvarig, 
Senior Design R&D 

Mechanics  

28/3 Frida 

Scania Marko Stabarkovic PDM Application Engineer 30/3 Frida 

 

2.3 Primär- och sekundärdata 

I denna studie används både primär- och sekundärdata för att skapa en bred och objektiv bild 

av området. Från litteraturstudien av artiklar och böcker erhölls sekundärdata vilken bidrog 

till utformningen av frågeställningen och intervjuguiden. För att undersöka företagens egen 

syn på hur kommunikationen påverkas vid outsourcing genomfördes kvalitativa 

semistrukturella intervjuer. Resultatet av intervjuerna utgjorde primärdata i denna studie och 

utifrån dessa data drogs slutsatser och kopplingar till den tidigare inhämtade teorin. Med 

sekundärdata, i form av litteraturstudien, kunde resultaten av intervjuerna bekräftas och 

primärdata därmed stärkas (Holme & Krohn Solvang, 1997, 132-134). 

2.4 Genomförande 

Denna rapport har gemensamt arbetats fram av fyra teknologer som skriver sin 

kandidatexamen inom inriktningen Integrerad Produktutveckling på KTH. Arbetet började 

med att en gemensam litteraturstudie genomfördes och med grund i denna skrevs en 

intervjuguide. Två intervjuer genomfördes av varje projektmedlem. Varje gruppmedlem 
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deltog även som stöd på ytterligare två av en annan gruppmedlems intervjuer. Efter 

intervjuerna sammanställdes och analyserades resultatet både individuellt och gemensamt. 

Slutsatser drogs med kopplingar till litteraturstudien.  

Gemensam litteraturstudie och intervjuguide 

Projektet inleddes med en litteraturstudie för att ta reda på vad som tidigare skrivits om ämnet 

outsourcing och strategins konsekvenser för företag. Flertalet olika vetenskapliga artiklar 

lästes individuellt, där projektmedlemmarna sedan presenterade de mest relevanta delarna för 

de övriga i projektgruppen. På detta sätt delades den inhämtade kunskapen inom hela gruppen 

vilket gav alla en bred grund att stå på när frågeställningen skulle formuleras.  

Litteraturstudien fokuserar på två delar, dels undersöktes vad tidigare studier har att säga om 

outsourcing rent generellt, samt på vilka sätt strategin påverkar företagen. Samtidigt 

undersöktes betydelsen av riklig kommunikation mellan ett företags olika avdelningar. Ur 

denna inhämtade data anskaffades en förståelse för den problematik beträffande 

kommunikation som riskerar att uppstå då ett företag lägger ut en funktion hos en 

underleverantör. De sökord som användes och kombinerades för att hitta relevant litteratur i 

artikeldatabaser var outsourcing, communication, success factors, low cost country sourcing. 

Utifrån studiens frågeställning och den inledande litteraturstudien utformades en 

intervjuguide, se Bilaga 1. Denna intervjuguide inleds med frågor angående företagets 

verksamhet och respondentens arbetsuppgifter på företaget, detta för att få alla att känna sig 

bekväma i intervjusituationen. Intervjuguiden fortsätter med allmänna frågor angående 

outsourcing för att få en bättre förståelse av företagets outsourcingstrategi. Intervjufrågorna 

leds senare in på området kommunikation för att undersöka kommunikationens betydelse för 

relationen och samarbetet mellan företaget och dess outsourcingpartner. Det undersöks även 

vilka kommunikationsmedel företagen använder sig av när de kommunicerar med den 

outsourcade funktionen samt vilka eventuella kommunikationshinder och möjligheter som 

uppstår på grund av att företagens funktioner är placerade i olika länder.    

Individuell sammanställning av intervjuerna  

Intervjuerna sammanställdes genom att den person som ansvarade för respektive intervju 

transkriberade det inspelade materialet. Därefter sammanfattades den viktigaste informationen 

enligt en mall som gruppen arbetat fram. För att få ett mer överskådligt resultat 

sammanfattades kortfattat de mest väsentliga delarna från alla åtta företag i en tabell.  

Analys 

Primärdata som erhölls från de två egna intervjuerna analyserades först individuellt. Likheter 

och motsägelser undersöktes mellan dessa företag, där det var viktigt att ta hänsyn till att de 

intervjuade personerna kunde ha olika roller på företagen och olika synsätt och erfarenheter 

att dela med sig av. Paralleller undersöktes mellan primärdata och sekundärdata, där resultatet 

från intervjuerna kunde bekräftas och stärkas genom kopplingar till teorin. Även olikheter 

mellan primär- och sekundärdata analyserades. På samma sätt undersöktes resultatet från 

samtliga intervjuer gemensamt i gruppen, där en mer generell analys kunde genomföras. 

Utifrån analysen kunde både individuella och gemensamma slutsatser kring området dras.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att det uppmätta resultatet är relevant och reliabilitet är noggrannheten av det 

uppmätta. Generellt ger kvalitativa metoder tillförlitliga svar, vilket innebär hög reliabilitet. 
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För att metoden ska ge pålitliga svar ställs höga krav på att respondentens svar är korrekta då 

denna information används som primärdata (Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 82-83). För att 

säkerställa att sekundärdatan var tillförlitlig användes bara vetenskapligt publicerade artiklar 

och böcker. Artiklar söktes framförallt på Google Scholar där antalet citeringar användes som 

ett mått för att bestämma den påverkan som artikeln har haft på andra studier.  

Risker vid intervjuer  

Gruppen har identifierat ett antal risker vid genomförandet av intervjuer, för att utifrån dessa 

anpassa intervjuguiden så att hög reliabilitet och validitet kan erhållas i svaren.  

Vid intervjuer finns det en risk att frågorna som ställs är ledande eller för öppna. Ledande 

frågor kan påverka den intervjuades svar och resultatet kan då bli missvisande. En för öppen 

fråga kan förorsaka att den som intervjuas inte kan ta ställning i frågan, vilket kan leda till att 

svaret hamnar utanför ramarna. Syftet är att personen skall reflektera kring frågan och dela 

med sig av sina erfarenheter. Ytterligare en anledning till att intervjuer kan misslyckat är 

stress. Tidsbrist kan påverka svaren genom att frågorna inte hinner reflekteras tillräckligt för 

att ge ett djupt svar. Det finns även en risk för att nästa fråga påbörjas innan den föregående 

blivit helt förstådd av intervjuaren. 

För att undvika ovanstående risker utvärderades intervjuguiden under handledningstillfällena. 

Intervjuguiden modifierades något för att förtydliga vissa frågor för att därmed få en ökad 

säkerhet i svaren. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon för minimera risken för 

feltolkningar av svaren och materialet transkriberades för att bibehålla en hög reliabilitet hos 

insamlad data. För att undvika stress schemalagdes 90 minuter vid samtliga intervjuer.  

Källkritik 

Vid en kvalitativ undersökning är källkritik en viktig faktor som hänsyn bör tas till. Genom att 

vara källkritisk granskas det material som samlats in, det görs ett urval och det som inte är 

lämpligt och relevant sorteras bort. Det går att utföra en källkritisk bedömning genom att ta 

hänsyn till följande fyra aspekter.  

Den första aspekten är samtidskrav. Med samtidskrav menas att informationen måste vara 

aktuell, den måste vara relevant och nyinhämtad. Speciellt viktigt är detta om det är ett 

expansivt forskningsområde som ständigt förbättras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 

167-168). 

Den andra aspekten är tendenskritik. Det är viktigt att hitta urkällan, det vill säga 

grundreferenserna, till det som eftersöks. Ofta har andrahandskällor anpassat texten för sitt 

eget intresse och syfte med studien (ibid).  

Den tredje aspekten är beroendekritik. Det är viktigt att kontrollera och säkerställa en källas 

tillförlitlighet och detta kan göras genom att kontrollera om det är andra som har refererat till 

källan. Desto fler refereringar en källa har desto tillförlitligare kan den antas vara (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006, s. 167-168). 

Den sista aspekten vid utförandet av källkritisk bedömning är äkthet. Att kontrollera äkthet är 

något som är väldig viktigt i dagsläget, eftersom mycket information finns på internet och alla 

källor på nätet är långt ifrån pålitliga. Det kan skilja från smådetaljer till att 

grundinformationen är felaktig (ibid).  
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3. Teoretisk referensram 
Denna studie ämnar behandla varför kommunikationen är viktig mellan olika funktioner i ett 

företag samt hur kommunikationen kan försvåras av att en funktion är outsourcad till ett annat 

land. Nedan presenteras en sammanfattning av den litteratur som legat till grund i denna 

studie.  

3.1 Outsourcing 

Nationalencyklopedins definition av outsourcing lyder ”att till underleverantörer överlåta 

utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget” 

(Nationalencyklopedin, 2011-03-23).  Detta innebär att delar av företagets verksamhet köps in 

från leverantörer, ofta belägna i lågkostnadsländer. 

Enligt en undersökning utförd på 267 produktionsanläggningar är det största skälet till att 

företag outsourcar delar av sin verksamhet att de vill reducera kostnaderna. Detta för att 

kunna hålla konkurrenskraftiga priser på sina produkter. Andra vanliga skäl till att använda 

sig av outsourcing är ofta motiverat av att företaget kan frigöra resurser och öka flexibiliteten 

för att följa variationer i efterfrågan. Det är också vanligt att strategin används för att företaget 

ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet samt ta tillvara på den kunskap och kapacitet som 

leverantören besitter (Bengtsson & Dabhilkar, 2007, s. 216).  

Outsourcingstrategin kan innebära vissa risker på grund av att företaget inte har samma 

kontroll över vad som sker i den outsourcade funktionen jämfört med om funktionen ligger 

inom företaget. Det finns det tre huvudsakliga risker med outsourcing; företagets 

styrningsförmåga kan försämras, den egna kompetensen inom området kan förloras och 

därmed kan företagets tvärfunktionella kompetensnätverk försvinna (Quinn & Hilmer, 1994).   

Det är vanligt att företag outsourcar delar av sin produktion. En förutsättning för att det ska 

var prisvärt är att processerna ska kunna automatiseras. Detta ställer höga krav på 

utvecklingsavdelningen hos ett företag, då konstruktörerna måste anpassa sina produkter och 

utveckla, ur tillverkningsperspektiv, smarta konstruktioner. För att lyckas med detta krävs ett 

kontinuerligt samarbete mellan konstruktion och produktion, något som kan kompliceras av 

att de är placerade i olika länder (Dahlquist, 2002).  

3.2 Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare som betyder att göra 

gemensam (Nationalencyklopedin, 2011-03-23). En tolkning av detta kan vara att 

kommunikation innebär ett informationsutbyte där bägge parter förstår varandra, följden av 

detta är att informationen blir gemensam. För att kommunikationen skall fungera krävs ett 

gemensamt språk (ibid). Att informationen skall vara förstådd av bägge parter är av yttersta 

vikt för att undvika missförstånd. Enligt Allport (1954) finns det fyra aspekter som underlättar 

informationsutbytet och minskar risken för missförstånd; jämbördighet, närhet, sociala 

normer och målsättningar. 

Vidare beskriver Griffin och Hauser (1992) i deras studie att bra kommunikation inom 

produktutvecklingsteamet ökar chanserna för ett lyckat resultat. För bästa resultat krävs en bra 

interfunktionell kommunikation mellan marknadsavdelningen, utvecklingsavdelningen och 

produktionsavdelningen.  
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Utvecklingen av kommunikationsteknologier har bidragit till den ökande trenden av 

outsourcing. Utan informationsteknologins hjälp kan de flesta företag inte konkurrera på ett 

effektivt sätt. I dagsläget går kommunikation och IT hand i hand då IT används för att hantera 

den största delen av kommunikationen, speciellt vid globalt samarbete (McIvor, 2005, s. 75-

76).  

3.3 Outsourcing och kommunikation 

Kommunikation är en nyckelfaktor för att kunna leverera framgångsrika resultat med hjälp av 

outsourcing (Fuchs, 2007). Det är viktigt med en tät kommunikation mellan berörda 

funktioner på den operativa nivån när en funktion av företaget har blivit outsourcad. Mycket 

energi och resurser bör läggas på att upprätthålla samarbetet och därmed gynna utveckling 

och stabilisering (McIvor, 2005, s. 11). De produkter som kräver mycket resurser och väldigt 

frekvent kommunikation mellan uppdragsgivare och leverantör är inte lämpliga att outsourca 

till ett land som ligger långt bort (Shah, 2005).  

Genom att integrera leverantörerna i produktutvecklingsprocessen kan deras expertis bidra till 

att förbättra framtagningen av nya produkter. Tvärfunktionella projekt har bevisad effekt av 

att minska produktkostnaderna, öka kvalitén samt påskynda produktframtagningsprocessen. 

En förutsättning för att leverantörernas arbete ska kunna samordnas med produktutvecklarnas 

är att företaget övervinner de tveksamheter det kan ha inför att dela med sig av information 

till leverantören. För att få ett fungerande samarbete måste en tvärfunktionell kommunikation 

etableras, där teknisk information kan delas genom länkade informationssystem. Beslut som 

fattas inom design- och konceptfasen har en stor påverkan på produktkvalité, tidsåtgång och 

kostnader. Då det längre fram i produktutvecklingsprocessen blir betydligt svårare och dyrare 

att genomföra förändringar är det värdefullt för företaget att få kunskap och teknisk expertis 

från leverantörerna redan i ett tidigt skede av processen (Handfield, Ragatz, & Scannell, 1997, 

s. 190-192 & 197). 

I en artikel skriven av Javaheri (2007, s. 50-52) intervjuades en person med titeln Vice 

President of Sourcing Strategies på Ericsson och han säger att samarbetet kan se ut på två 

olika sätt vid outsourcing av produktion. Ett av dem är att arbetet sker på en operativ nivå där 

tillverkarna får en produktspecifikation och tillverkar produkterna efter denna. De besparingar 

som ett företag kan göra med hjälp av ett sådant samarbete uppgår till 5-10 %. Den andra 

typen av samarbete sker på en strategisk nivå där aktiviteterna är mer komplexa. Det sker ett 

nära samarbete mellan företaget och dess outsourcade produktion under hela 

produktutvecklingsprocessen, där tillverkarna kan bidra med idéer som hur produkten kan 

förändras för att kunna tillverkas till en lägre kostnad. De besparingar som företaget kan göra 

med detta samarbete är cirka 30-50 % enligt respondenten som medverkat i den publicerade 

artikeln (ibid).  

Outsourcing till andra länder kan begränsa kommunikationsmöjligheterna och ett 

kommunikationshinder kan uppstå på grund av språkskillnader, kulturskillnader och 

tidsskillnader (Spencer, 2008). Då outsourcing ofta sker på global nivå är det viktigt att förstå 

kulturella skillnader för att kunna samarbeta effektivt. Outsourcing kan även medföra rättsliga 

problem då olika länder har olika lagstiftningar (Javaheri, 2007, s. 32-33). 

Tvärfunktionell kommunikation kan försvåras på grund av de kulturellt betingade skillnader 

som finns mellan människor med olika nationalitet. Människor från en annan kultur än sin 

egen kan bete sig på ett sätt som man inte förväntar sig, vilket kan leda till en osäkerhet kring 

förståelsen av det som sagts. Denna problematik förekommer oftast på chefsnivå mellan 
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företag, då beslut på denna nivå är mer komplexa än praktiska överenskommelser som görs på 

lägre nivåer (Lewis, 1997). Några konkreta exempel på hur kulturskillnader kan orsaka 

missförstånd mellan svenskar och personer med rysk och kinesisk kultur ges i Bilaga 2.  

Genom att ha grundläggande kunskap om andras kulturer minimeras risken för att utsättas för 

obehagliga överraskningar vid samarbete med personer från andra delar av världen. Det blir 

även lättare att upprätta goda relationer till sina samarbetspartners om man lär sig förstå och 

respektera de kulturskillnader som finns företagen emellan (Ring, 2008). Detta stöds även av 

Lewis (1997) som säger att om ett företag vill ha ett försprång gentemot konkurrenterna bör 

de behärska de beteendeskillnader som har kulturella och språkliga orsaker.  

Skillnader i språk kan också leda till kommunikationsproblem. Oavsett om sändare och 

mottagare pratar ett gemensamt andraspråk eller använder sig av en tolk innebär 

översättningen en viss risk då olika nationaliteter använder sina språk på olika vis. Beroende 

på kulturell bakgrund talas, lyssnas och tolkas det som sagts på olika sätt. Enkla språkliga 

missförstånd råder dagligen världen över, då många har tendens att direktöversätta uttryck, 

vilket kan ha en helt annan betydelse på ett annat språk (Lewis, 1997, sid 97, 101). 
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4. Empiri 
Resultatet i denna delstudie baseras på två intervjuer genomförda på Ericsson och Electrolux. 

Båda företagen bedriver outsourcing och har sina kärnverksamheter placerade i Stockholm. 

Resultatet presenteras i två olika avsnitt för att lätt kunna särskilja informationen. Först ges en 

sammanfattning av de främsta skälen till att företagen använder sig av outsourcing samt 

strategins effekter på företagen. Följt av detta presenteras information om hur företagen 

kommunicerar med deras outsourcade funktioner samt vilka kommunikationsproblem som 

brukar uppstå. 

 

4.1 Ericsson 
 

Företag Ericsson 

Respondent Mats Blomqvist, Outsourcing Manager 

Bransch Telecom 

Nettoomsättning 203 348 MSEK (Ericsson årsredovisning, 2010) 

Antal anställda Ca 90 000  

 

Ericsson är en världsledande leverantör av telekommunikationsutrustning samt relaterade 

tjänster till mobila- och fastnätsoperatörer som bland annat kommunikationstjänster, 

kommunikationsnät och multimedia-lösningar. Företaget har funnits på Telecom marknaden i 

135 år och de har kunder i fler än 175 länder. För denna studie intervjuades Mats Blomqvist 

som arbetar med gränssnittet mot olika underleverantörer utanför Ericsson, han har även 

designutvecklingsansvar för ett visst teknikområde. 

Outsourcing 

Ericsson har köpt insatser och material från lågkostnadsländer under en längre period men 

under de senaste 10 åren har de ökat sina outsourcingsaktiviteter.  Idag köper Ericsson in 

olika funktioner från olika delar av världen som exempelvis Östeuropa, Indien och Kina. 

Ericsson har ett brett kontaktnät och väljer ofta underleverantörer som de sedan tidigare har 

en affärsrelation till, men adderar även regelbundet nya framstående underleverantörer till sitt 

urval. I vissa fall kan underleverantören ha egen verksamhet eller partners i 

lågkostnadsländer. Ericsson lägger huvudsakligen ut mjukvaruutveckling och produktion av 

hårdvara, samt olika faser i deras produktcykel, se Figur 1. 

Ericssons produktcykel 

1 Studiefas 

2 Utvecklingsfas 

3 Uppföljningsfas 

4 Underhåll 

Figur 1. Ericssons produktcykel 
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I första hand brukar Ericsson välja att outsourca underhållsansvaret av olika produkter, som 

tillhör det sista ledet av produktcykeln. Ofta utvecklas detta till att även innehålla 

uppföljningsfasen. Inom vissa områden, där de inte behöver ha fullständig kontroll, kan de 

även lägga ut utvecklingsfasen. Om deras partner verkligen har kapacitet kan de lägga ut en 

helhet, som innehåller alla faser i produktcykeln, berättar Blomqvist. Hur många faser de 

outsourcar beror på vilken strategi de har kring produkten. 

Blomqvist arbetar på en produktutvecklingsenhet som outsourcar ungefär hälften av 

verksamheten till Ryssland, Kroatien och Indien. De tre underleverantörerna arbetar med 

mjukvaruutveckling och två av dem ansvarar även över en helhet.  

Anledningen till att Ericsson valt att använda sig av outsourcing är för att reducera företagets 

kostnader, för att på så sätt kunna göra så mycket som möjligt inom deras begränsade budget. 

Enligt respondenten är den främsta fördelen med outsourcing, utöver reducering av 

kostnaderna, att företaget kan frigöra egen personal till att arbeta inom andra områden. 

Genom outsourcing har Ericsson möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. Respondenten 

berättar även att utläggning av underhållsansvar frigör egen personal till att skapa ny 

funktionalitet. 

Outsourcing till lågkostnadsländer kan innebära vissa risker enligt Blomqvist. Dels kan 

företagets kontrollförmåga över vad som sker i den outsourcade funktionen minska och dels 

kan missförstånd mellan företaget och dess underleverantörer ske på grund av de 

kulturskillnader som finns länderna emellan.  

Kommunikation vid outsourcing 

Blomqvist sköter den största delen av kommunikationen avseende överordnade affärs- och 

managementfrågor mot produktutvecklingsenhetens outsourcingpartners. På 

utvecklingsenheten finns det fyra teknikområden, där varje område består av olika enheter 

som arbetar direkt mot underleverantörerna via olika linjechefer, projektledare, team-ledare 

och systemledare. Kommunikationen sker på olika nivåer och det är cirka 50 personer som 

berörs av samt hanterar olika frågor i detta gränssnitt mellan utvecklingsenheten och partners. 

Kommunikationen handlar om alla möjliga frågor i uppdragen samt olika metoder, verktyg 

och processer. Mycket av kommunikationen gäller operationella frågor men även mer 

strategiska frågor tas upp för att skapa en effektiv utveckling och samarbete med Ericssons 

underleverantörer berättar respondenten. 

Ericsson kommunicerar dagligen med sina partners i Ryssland, Kroatien och Indien där de 

mest frekvent använda kommunikationsmedlen är e-post och telefoni. Underleverantörerna 

arbetar i samma system som Ericsson vilket underlättar filöverföringen. Ericsson använder sig 

även av mer formella kommunikationsmedel som exempelvis projekt- och 

uppdragsspecifikationer i olika nivåer. Virtuella möten sker oftast genom telefonkonferenser, 

men även videokonferenser förekommer. Respondenten berättar att samtliga möten följer en 

agenda och struktur vilket innebär att deltagarna kan begränsa sitt deltagande till de punkter 

som de berörs av. Enligt respondenten varierar antalet deltagare på telefonkonferenserna från 

2-25 personer placerade i 2-4 geografiska områden beroende på vad mötet gäller och vilka 

som berörs. På alla möten förs mötesprotokoll.  

Varje projekt har en projekthemsida, vilket projektmedlemmarna på Ericsson och 

underleverantörerna använder för att ta del av viktig information gällande projektet. 
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Projektdatabasen är uppdelad i olika delmängder, där Ericssons underleverantörer får tillgång 

till valda delar beroende på uppdragets behov.  

Fysiska möten hos Ericssons underleverantörer sker regelbundet, flera gånger per år. Om 

Ericsson har lagt ut underhållsansvaret händer det även att någon anställd hos leverantören 

kommer till Ericsson och arbetar med dem under uppföljningsfasen, vilket är den tidigare 

fasen i deras produktcykel, se Figur 1. I de fall som även uppföljningsfasen är utlagd kan på 

motsvarande vis deltagande ske i en del av utvecklingsfasen. Respondenten berättar att denna 

person agerar en brygga mellan företagen och leverantören får kompetens som denne har 

nytta av under senare underhåll av produkten.  

Hur effektivt ett samarbete fungerar med en outsourcad funktion hänger mycket kring hur väl 

kommunikationen fungerar, samt den formella förväntan som finns på hur man löser olika 

problem som dyker upp enligt respondenten. En formell förväntning kan exempelvis vara att 

man ska svara på felrapporter inom ett visst antal dagar.  

Ericsson ställer som krav på sina underleverantörer att samtliga anställda ska behärska 

företagets koncernspråk engelska, men till olika grad beroende på deras roller i företaget. 

Respondenten berättar att det kan vara svårt att hitta underleverantörer i Ryssland som 

uppfyller språkkraven och de personer som kan engelska tillhör ofta de yngre generationerna. 

Personalens ålder hos deras underleverantör i Ryssland är betydligt lägre än hos Ericsson, då 

medelåldern på Ericsson är cirka 35 år medan det knappt finns några personer över 35 år hos 

deras ryska underleverantör enligt respondenten.   

Tidszonerna påverkar företagens möjlighet att kommunicera med Ericssons indiska 

underleverantör under ordinarie kontorstid. Telefonsamtal och virtuella möten sker under det 

tidsspann som kontorstiderna överlappar varandra. Respondenten berättar att det förekommer 

möten då personer från tre världsdelar ska medverka och då utgör tidsskillnaderna ett större 

hinder. Ericssons underleverantör i Ryssland har på eget initiativ förskjutit deras arbetstid 2,5 

timmar, för att bättre anpassa sig till svensk kontorstid. Respondenten nämner även att det 

finns en idé hos Ericsson om hur man kan se tidszonerna som en möjlighet istället för ett 

hinder, då tidszonerna kan nyttjas för att effektivisera arbetet. Utvecklingsarbetet kan drivas 

med programmering i en tidszon, för att sedan lämnas över för test och felsökning i en annan 

tidszon. 

Vid samarbete med underleverantörer från andra kulturer får Ericsson kunskapsutbyte och 

lärdom av olika kulturer, men kulturskillnaderna kan också skapa osäkerhet och missförstånd 

enligt respondenten. Personer från andra kulturer än sin egen kan bete sig annorlunda än vad 

man själv är van vid. Respondenten ger som ett exempel att svenskar generellt sett är vana vid 

att både ge och få feedback, vilket är ovanligt i exempelvis Indien. Nyligen åkte en 

systemledare från Ericsson för att träffa en konstruktör hos deras leverantör i Indien. 

Konstruktören ifrågasatte idéer och kom med synpunkter, men fick sedan dåligt samvete för 

att han trodde att han hade förolämpat systemledaren och bad därför om ursäkt. 

Systemledaren uppskattade däremot den indiska konstruktörens ifrågasättande och initiativ till 

dialog, vilket bidrog till ett starkare samarbete och en bättre konstruktionslösning enligt 

respondenten. 

Respondenten tror att det är svårt att anpassa sig och lära sig om alla tre kulturer som hans 

enhet kommer i kontakt med. Han tror istället att det viktigaste är att vara medveten om sin 

egen kultur och hur ens beteende kan uppfattas av andra. Han tror att enkelhet, medvetenhet 

och lyhördhet är viktigt när man kommunicerar med personer från andra kulturer. 
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4.2 Electrolux 

 

Företag Electrolux 

Respondent Pär Hjalmarsson, Vice President Product Development 

Bransch Hushållsapparater 

Nettoomsättning 106 326 MSEK (Electrolux årsredovisning, 2010) 

Antal anställda Ca 50 000  

 

Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater och har kunder i 150 olika 

länder. Företaget har egen verksamhet i stort sätt hela världen, med undantag från Indien och 

delar av Nord Afrika. Electrolux har vuxit bland annat genom uppköp av stora konkurrenter 

under 70-, 80- och 90-talet. För denna studie intervjuades Pär Hjalmarsson som ansvarar för 

produktutveckling och tekniskt produktunderhåll globalt, huvudsakligen av produktkategorin 

dammsugare. Hjalmarsson har arbetat på Electrolux i drygt 15 år och har god erfarenhet av 

kontakter med underleverantörer. 

Outsourcing 

Electrolux outsourcar både produktion och produktutveckling av olika hushållsapparater. I 

denna studie läggs dock fokus på outsourcing av dammsugare, då respondenten har kunskap 

och erfarenhet av denna produktkategori.  

En viss del av Electrolux produktion av dammsugare sköts i en fabrik i Ungern, resterande 

produktion är outsourcad till Kina. Electrolux driver huvudsakligen produktutvecklingen 

själv, men det förekommer att även delar av den outsourcas. De dammsugare som läggs ut 

hos underleverantörer tillhör oftast de lägre prissegmenten, vilka är klassade som 

basprodukter inom vilka företaget inte bedriver innovation. En anledning till att de främst 

lägger ut basprodukter är rädslan för att idéer ska läcka ut och tillverkas som kopior i Kina, 

vilket Electrolux varit med om vid några tillfällen enligt respondenten.  

Enligt Hjalmarsson är outsourcing till lågkostnadsländer en effekt av att Electrolux 

marginaler har minskat och konkurrensen har ökad under åren. För att bibehålla företaget 

konkurrenskraftigt har de reducerat sina kostnader genom att använda sig av kinesisk 

arbetskraft till lägre kostnad, en strategi som utvecklades kraftigt under början av 2000-talet. 

Den främsta anledningen till att Electrolux har valt att outsourca till Kina är, utöver 

kostnadsskäl, tillgången till rätt kompetens och kapacitet, den välutvecklade infrastrukturen 

samt det breda utbudet av underleverantörer som Kina erbjuder.   

En fördel med att outsourca till lågkostnadsländer är att Electrolux får möjlighet att 

koncentrera sig på sin kärnverksamhet, som produktutveckling och innovation. Hjalmarsson 

säger ”outsourcing handlar om att utnyttja företag för vad de är bäst på”. En nackdel som 

outsourcing medför är att det finns en oro när det gäller skyddandet av Electrolux 

produktidéer. Hjalmarsson upplever också att det kan uppstå kommunikationsproblem mellan 
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företagen som orsakas av att företagen är belägna på olika sidor jordklotet. Dessa hinder kan 

bero på språkskillnader, kulturskillnader och tidsskillnader enligt respondenten. 

Kommunikation vid outsourcing 

När Electrolux kommunicerar med en outsourcad funktion sker det främst genom 

avdelningarna inköp, logistik och R&D. Kommunikationen kan exempelvis gälla ekonomiska 

frågor, olika konstruktionslösningar samt olika problem som uppstår. Enligt respondenten 

sker 70-80% av kommunikationen med Electrolux outsourcade funktioner av projektledaren 

över produktutvecklingen och konstruktionsledaren, där de representerar alla funktioner 

gentemot underleverantören. 

Electrolux integrerar sina underleverantörer efter ett visst skede i produktutvecklings-

processen. Hur tidigt de involveras beror på produktens innovationsnivå. Om produkterna 

tillhör det högre prissegmentet och innehåller hög grad av innovation försöker Electrolux 

skydda idéerna innan underleverantörerna kopplas in. Innehållet i kommunikationen mellan 

företagen beror därför på i vilken fas projektet ligger. I ett tidigt skede har exempelvis 

underleverantören möjlighet att ge feedback på konstruktionslösningar för att bättre anpassa 

dem till produktion berättar respondenten. 

Hjalmarsson har tidigare arbetat med underleverantörer av produktion i Europa. Då låg fokus 

på att integrera produktionsteknikernas arbete tidigt under produktutvecklingsprocessen, för 

att i en tidig fas produktionsanpassa produkterna. På den tiden utgjorde den direkta 

lönekostnaden en stor andel av den totala kostnaden för en produkt, ca 30 %. Detta tror 

respondenten kan vara en anledning till att man försökte minska total nedlagd arbetstid genom 

att integrera produktionsteknikernas arbete tidigt under produktutvecklingsprocessen. Idag, 

när produktionen är outsourcad till Kina, utgör lönekostnaden en betydligt lägre andel av den 

totala kostnaden och därför är tillvägagångssättet inte längre lika fördelaktigt. 

Electrolux kommunicerar främst med deras outsourcade funktioner genom e-post och 

telefoni, något som sker dagligen på olika nivåer i företaget. Underleverantörerna arbetar inte 

i samma system som Electrolux och därför skickas ofta CAD-filer över som så kallade ”step 

filer”, det vill säga filer som inte innehåller historik, vilka kan användas för exempelvis 

analyser enligt respondenten. Originalet av CAD-filerna förvaras antingen hos leverantören 

eller hos Electrolux beroende på vilket produkt som outsourcas.  

På Electrolux dokumenteras det som kommunicerats via olika typer av listor, bland annat med 

hjälp av Excel, där personen tillsammans med någon ansvarig konfirmerar det som sagts i 

olika åtgärdslistor. Enligt Hjalmarsson är det speciellt viktigt med tydlighet om vem som ska 

leverera vad och när vid samarbete med underleverantörer från andra kulturer.  Varje projekt 

har även en projektdatabas där projektmedlemmarna kan ta del av viktig information rörande 

projektet. 

Möten med Electrolux underleverantörer sker främst virtuellt och då används oftast 

telefonkonferenser, i enstaka fall används även videokonferenser. Den senare metoden kräver 

dock att motparten har liknande utrustning, något som inte alltid finns till förfogande.  Fysiska 

möten hos Electrolux kinesiska underleverantörer sker flera gånger per år och det förekommer 

att personal periodvis placeras där i flera veckor eller månader.  

Tidsskillnaden mellan Sverige och Kina är 6-7 timmar, vilket påverkar de tider som 

Electrolux kan kommunicera med sina outsourcade funktioner. Företagen har kommit överens 

om ett visst tidsintervall då de kan ha gemensamma möten och ta direktkontakt med varandra.   
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Hjalmarsson upplever att det kan uppstå kommunikationshinder mellan Electrolux och deras 

outsourcade produktion orsakade av språkskillnader. Electrolux koncernspråk är engelska och 

det finns vanligtvis bara en engelsktalande person hos Electrolux kinesiska underleverantörer. 

Denna person arbetar ofta som en intern projektledare alternativt tolk, som sällan själv arbetar 

inom det specifika område som ärendet gäller. Informationsutbytet mellan Electrolux och 

personalen hos den kinesiska underleverantören går då via denna engelskkunniga person.  

Enligt Hjalmarsson skulle det underlätta om Electrolux kunde kommunicera direkt med någon 

ingenjör hos den outsourcade funktionen, utan att behöva gå via en tredje part.  

Hjalmarsson upplever att det förekommer missförstånd mellan Electrolux och dess 

outsourcade funktioner som orsakas av kulturskillnader. Vid konversationer med Electrolux 

underleverantörer i Kina har respondenten fått erfara att kineser använder ordet ”ja” på ett 

annat sätt än vad svenskar gör. När Hjalmarsson ställer en fråga till en kines och frågan 

besvaras med ett ”ja” behöver det inte nödvändigtvis betyda att kinesen håller med, utan det 

kan betyda att kinesen hörde vad Hjalmarsson sa.  För att minska risken för missförstånd 

orsakade av kulturella skillnader tror respondenten att det är viktigt att vara tydlig och 

upprepa det som sagts för att kontrollera att båda parter förstått saken rätt.  

För att underlätta samarbetet och kommunikationen med Electrolux kinesiska 

underleverantörer har företaget placerat ett kontor i Shanghai. Ungefär var femte person på 

kontoret är europé eller amerikan och övrig personal består av lokalanställda kineser. 

Kontoret driver egna projekt och fungerar dessutom som en länk mellan Electrolux 

verksamhet och den outsourcade produktionen i Kina. Personalen kommunicerar på engelska 

med Electrolux övriga kontor och på kinesiska med deras underleverantörer. Kontoret sköter 

även många av de fysiska besöken hos leverantörerna. Respondenten upplever att det sker 

färre missförstånd mellan Electrolux kontor i Sverige och kontoret i Shanghai jämfört med 

deras kinesiska underleverantörer. Detta tror han dels kan bero på att man lär känna den 

interna personalen bättre, för att man arbetar med flera projekt under en längre tid. Enligt 

respondenten kan ytterligare en orsak vara att arbetskulturen i kontoret i Shanghai liknar mer 

den hos Electrolux, då de har samma processer och metoder. De kulturella skillnaderna är 

också mindre då kulturen hos deras kontor i Shanghai är mer västerländsk jämfört med hur 

den är hos Electrolux kinesiska underleverantörer, vilket respondenten också tror kan minska 

risken för missförstånd. 

4.3 Gemensam empiri 

Nedan presenteras en översikt av resultatet från samtliga åtta företag som medverkat i studien. 

Huvudsakliga frågor gällande outsourcing och kommunikation presenteras åtskilt för att skapa 

en tydlig överblick. För mer information om studiens övriga sex företag se Bilaga 3. 

Outsourcing 

I Tabell 2 nedan presenteras en kortfattad sammanställning av vilka funktioner och till vilka 

länder de olika företagen outsourcar, varför de använder sig av strategin samt de främsta för- 

och nackdelarna. 
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Tabell 2. Resultatet i tabellform i frågor gällande outsourcing 

Outsourcing 

Företag Vad? Vart? Varför? Främsta 
fördelar 

Främsta 
nackdelar 

Atlas 
Copco 

Produktion Baltikum, 
Kina och 

USA 

Saknar egen 
produktion 

av elektronik 

Fokus på 
kärnverksamhet 

Försämrad 
kontrollförmåga 

Electrolux Produktion, 
produktutveckling 

Kina Kostnads-
reducering 

Fokus på 
kärnverksamhet 

Säkerhet 

Ericsson Mjukvaruutveckling, 
produktion 

Östeuropa, 
Indien, Kina 

Kostnads-
reducering 

Frigöring av 
resurser till 

kärnverksamhet 

Försämrad 
kontrollförmåga 

Företag A Personal/teknisk 
support 

Indien Kostnads- 
reducering 

Kostnads-
reducering 

Tidskrävande 

Företag B Produktion, IT-
support, 

systemutveckling 

Sverige, 
Norge, Kina, 
Singapore, 

USA, 
Filipinerna 

Kompetens, 

kostnads-
reducering 

 

Frigöring av 
resurser, 
kostnads-

effektiv 

Säkerhet, 

Förlorad 
kompetens 

Företag C Systemutveckling, 
hantering av löne- 
samt HR system 

Globalt över 
hela världen 

Ansvarar för 
andra 

företags 
outsourcing 

 

Okänslig för 
konjuktur-

svängningar 

Säkerhet, 
otydliga avtal 

 

Micronic 
Mydata 

Produktion Sverige, 
Tjeckien, 
Baltikum, 
Tyskland, 
Frankrike, 

Japan 
Serbien 

Saknar egen 
produktion, 
kostnads-
reducering 

Inköp via få 
outsourcing-
leverantörer 

Försämrad 
kontrollförmåga, 
dolda kostnader 

Saknar 
helhetsbild 

Scania Produktion, 
produktutveckling, 
systemsupport, IT-

utveckling 

Europa, 
Sydamerika, 

Indien 

Kostnads-
reducering, 

variera 
resurserna, 
få specifik 

kompetens. 

Bidrar med nya 
tankesätt. 

Arbeta på 
distans 

Säkerhet, 
utbildnings-

behovet ökar,  
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Kommunikation vid outsourcing 

I Tabell 3 nedan presenteras en kortfattad sammanställning av hur de olika företagen 

kommunicerar med sina outsourcade funktioner, vilka kommunikationsmedel som används 

mest frekvent samt upplevda kommunikationshinder och önskade förbättringsåtgärder. 

Tabell 3. Resultatet i tabellform i frågor gällande kommunikation vid outsourcing. 

 

Kommunikation med outsourcad funktion 

Företag Vilka personer Kommunikations-
medel 

Kommunikations-
hinder 

Önskade 
förbättringsåtgärder 

Atlas 
Copco 

Projektledare Mail, telefon, 
studiebesök, 
projektportal 

Samordna 
kommunikationen 

Mer på plats 

Electrolux Projektledare, 

konstruktionsledare 

Mail, telefon, 
studiebesök 

Kulturkrockar, 
språkbrister, 
tidsskillnader 

Ökad förståelse av 
kulturskillnader 

Ericsson Projektledare, 
systemledare, 

linjechefer, 
teamledare 

Mail, telefon, 
projektportal 
studiebesök 

Kulturkrockar, 
tidsskillnader 

Ökad förståelse av 
kulturskillnader 

Företag A Främst 
projektledare 

Mail, Skype Kulturkrockar, 
tidsskillnader 

Processförbättringar 

Företag B Projektledare Mail, telefon Avtal, tidsskillnad Mer på plats 

Företag C Projektledare, 
säljare, HR 
personal, 

projektmedlemmar 

Mail, telefon Avtal, kultur-, språk-, 
och tidsskillnader 

System för att hantera 
kommunikationen 

Micronic 
Mydata 

Inköpare, 
konstruktions-

ansvarig 

Mail, telefon, 
studiebesök 

Många 
leverantörsled, 

språkbrister 

Artighetsvisiter 

Scania Inköpare, 
projektledare  

Mail, telefon, 
ENGDAT, 

FileExchange, 
projektportal, 

fastlinjekontor, 
Dial-in-kontor 

  

Avstånd, 
språkskillnader, 
kulturskillnader, 

kompetensskillnader 
IT-infrastruktur 

Färre 
kommunikationssätt, få 

medarbetare att 
planera sin 

kommunikation 
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5. Analys 
I analysdelen kopplas vilka likheter och skillnader som kan utläsas mellan inhämtad 

primärdata och sekundärdata, samt kopplingar mellan de olika företagen som medverkat i 

studien.  

5.1 Individuell analys 

Här presenteras en analys av de två företag som medverkat i delstudien. Först görs en kort 

analys av outsourcing rent generellt för att skapa en större förståelse kring ämnet. Detta följs 

av en djupare analys av hur de två företagen kommunicerar med sina outsourcade funktioner 

samt vilka kommunikationshinder som kan uppstå. 

Outsourcing 

Primärdata från intervjuerna stöder den tidigare presenterade studien gjord av Bengtsson och 

Dabhilkar (2007) som säger att en reducering av kostnaderna är det största skälet till att 

företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet. Studien säger också att vanliga motiv till 

att företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet är för att de ska kunna fokusera på sin 

kärnverksamhet alternativt för att kunna frigöra resurser (ibid). Enligt resultatet från 

intervjuerna ses detta som positiva effekter av outsourcing och inte som huvudsakliga skäl för 

att använda strategin. Electrolux, som främst outsourcar produktion och utveckling av enklare 

basprodukter, får möjlighet att koncentrera sig på utvecklingen av mer innovationsrika 

produkter när de använder sig av strategin. Även respondenten på Ericsson upplever samma 

fördel i de fall som de lägger ut underhållsansvaret av sina produkter. Ytterligare en fördel 

som respondenten från Ericsson upplever är att företaget får möjlighet att frigöra resurser, 

vilket också stöder teorin. Strategin kan dock innebära vissa risker, enligt respondenten på 

Ericsson kan företaget delvis få minskad kontrollförmåga över vad som sker i de outsourcade 

funktionerna, vilket stöds av studien gjord av Hilmer och Quinn (1994).  

Kommunikation vid outsourcing 

Att utvecklingen av kommunikationsteknologier har bidragit till den ökade trenden av 

outsourcing, som McIvor (2005) säger i sin studie, stöds av båda företagen som medverkat i 

delstudien. Både Ericsson och Electrolux har utökat sina outsourcingaktiviteter under de 

senaste tio åren. För att kunna kommunicera och skicka över filer effektivt till företagens 

underleverantörer är de beroende av de välutvecklade kommunikationsteknologier som 

erbjuds på marknaden, då båda företagen kommunicerar rikligt via e-post till sina 

underleverantörer och möten oftast sker virtuellt. Resultatet från delstudien visar dock att 

utvecklingen av informationsteknologier har en baksida. Det breda antalet tekniker och 

programvaror som marknaden erbjuder kan utgöra ett hinder då det finns en risk att båda 

parter har olika slags tekniker som inte går att synkronisera, vilket fallet är hos Electrolux.  

Beroende på vilken funktion av företaget som outsourcas sker informationsöverföringen 

mellan företaget och dess outsourcade funktion genom olika avdelningar och personer. De två 

företagen som medverkat i studien outsourcar både utveckling och produktion och den 

huvudsakliga kommunikationen med företagens underleverantörer sker därför från företagens 

produktutvecklingsavdelningar. På båda företagen sker kommunikationen med deras 

underleverantörer främst av en projektledare och en tekniskt insatt person på den aktuella 

produktutvecklingsavdelningen, vilket innebär att informationsutbytets sker på olika nivåer i 

företagen. Detta stöds av McIvor (2005) som säger att det även är viktigt med en tät 

kommunikation mellan berörda funktioner på den operativa nivån i ett företag. Respondenten 
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på Ericsson stöder även teorin av Javaheri (2007, s. 50-52) då Ericssons kommunikation med 

deras underleverantörer även gäller strategiska frågor, för att skapa en effektiv utveckling och 

samarbete. 

Ericsson och Electrolux kommunicerar på liknande sätt med sina outsourcade funktioner, 

vilket sker dagligen via e-post och telefoni. Viktig information som erhållits läggs upp på en 

gemensam projektdatabas där alla projektmedlemmar på företagen kan ta det av aktuell 

information gällande projektet.  De kommunikationsmetoder som företagen använder sig av 

stöds av McIvor (2005, s. 75-76) som säger att IT används för att hantera den största delen av 

kommunikationen vid globalt samarbete. Möten med företagens underleverantörer sker oftast 

på distans där den vanligaste metoden är telefonmöten, fysiska möten sker flera gånger per år 

hos företagens underleverantörer. Något som skiljer företagen åt är hur mer långvariga besök 

går till. Personal från Electrolux brukar placeras hos företagets underleverantörer i flera 

månaders tid, medan Ericsson istället periodvis tar emot personal från deras underleverantörer 

till att arbeta hos dem i Sverige. 

Electrolux strategi för när de integrerar deras underleverantörer för produktion stöder inte 

teorin av Handfield, Ragatz och Scannell (1997) som säger att det är viktigt att integrera 

underleverantörerna tidigt i produktframtagningsprocessen. Enligt respondenten är 

anledningen till att Electrolux kopplar in underleverantörerna i ett senare skede att företaget 

först ska hinna skydda idéerna. Electrolux är inte heller så beroende av 

produktionsteknikernas expertis och feedback under produktutvecklingen, då företaget har 

mycket god kompetens inom produktion tack vare deras egen fabrik i Ungern och för att 

många av deras produkter tillverkas genom en och samma metod. Electrolux stöder därför 

inte studien gjord av Quinn och Hilmer (1994) som säger att det är vanligt att egen kompetens 

går förlorad inom det område som outsourcas. Respondenten säger även att det inte längre är 

lika fördelaktigt att integrera produktionsteknikernas arbete under hela 

produktutvecklingsprocessen som det var innan Electrolux började outsourca till 

lågkostnadsländer. Detta stöder inte teorin av Javaheri (2007) som säger att besparingarna 

stiger när det sker att nära samarbete mellan utvecklingsavdelningen på företaget och dess 

outsourcade produktion under hela produktutvecklingsprocessen. 

Då outsourcing ofta medför att avståndet mellan en funktion och övrig verksamhet förlängs 

var det i denna studie intressant att undersöka om det fysiska avståndet påverkar 

kommunikationen på något sätt. Enligt Spencer (2008) kan kommunikationsmöjligheterna 

begränsas av den tidsskillnad som tidszonerna medför. Detta stöds av Electrolux, som endast 

kan ta direktkontakt med sina underleverantörer i Kina under den tid som kontorstiderna 

sammanfaller. Att tidzonerna kan utgöra ett hinder stöds delvis av Ericsson. När företaget 

kommunicerar med sin ryska leverantör utgör tidszonerna inget problem då leverantören har 

förskjutit sin arbetstid, däremot begränsar tidsskillnaderna möjligheterna att ha telefonmöten 

med personer från tre olika världsdelar.  

De kulturellt betingade skillnader som finns mellan företagen och deras outsourcade 

funktioner är något som båda företagen upplever kan utgöra ett kommunikationshinder, vilket 

även stöds av teorin (Spencer, 2008). Respondenten från Electrolux har erfarenhet av att 

missförstånd och oklarheter kan orsakas av kulturskillnader och respondenten från Ericsson 

upplever att skillnad i arbetskultur kan påverka kommunikationen, som exempelvis indiska 

leverantörers ovana av att ge feedback. Företagens erfarenheter av att missförstånd oftare sker 

vid kommunikation med personer från andra kulturer styrks även av den tidigare presenterade 

teorin av Lewis (1997). 
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Enligt Ring (2008) är det lättare att upprätta goda relationer till sina samarbetspartner om man 

lär sig förstå och respektera de kulturella skillnader som finns mellan nationerna, vilket även 

styrks av Lewis (1997) som säger att en förståelse för kulturella skillnader ger ett försprång 

gentemot konkurrenter. Båda företagen som medverkat i studien inser vikten av att förstå och 

respektera de kulturella skillnaderna som existerar mellan företagen och deras outsourcade 

funktioner, men de har något olika tillvägagångssätt. Respondenten från Ericsson har kontakt 

med tre olika kulturer och försöker i första hand lära sig hur svenskar kan uppfattas av andra, 

för att bättre kunna anpassa sig till andra kulturer. Respondenten från Electrolux försöker 

genom erfarenhet lära sig och förstå kinesisk kultur, vilket underlättas av deras interna kontor 

i Shanghai.  Kineserna som arbetar på Electrolux i Shanghai lär sig även om västerländsk 

kultur då var femte person är europé eller amerikan.  Studien gjord av Ring (2008) styrks av 

respondenten från Electrolux då han berättar att det sker färre missförstånd mellan dem och 

deras kontor i Shanghai jämfört med deras kinesiska leverantörer. 

Enligt tidigare presenterad teori kan språkskillnader utgöra ett kommunikationshinder 

(Spencer, 2008). Detta stöds inte av Ericsson, vars underleverantörer kan engelska, och enligt 

respondenten påverkas inte informationsflödet av att parterna kommunicerar på ett 

andraspråk. Teorin stöds dock av Electrolux då det oftast bara finns en person hos deras 

underleverantörer i Kina som kan engelska och ofta arbetar denna person som tolk. Enligt 

respondenten skulle det förmodligen ske färre missförstånd om denna engelskkunniga person 

var ingenjör, vilket stöds av Allport (1954, s. 537) som säger att en av fyra aspekter som 

underlättar informationsutbyte och minskar risken för missförstånd är jämbördighet.  

I artikeln skriven av Lewis (1997) nämns att även om parterna förstår ett gemensamt 

andraspråk kan missförstånd uppstå på grund av språkliga olikheter som inte går att översätta 

korrekt. Varken respondenten från Ericsson eller Electrolux nämner att de upplever några 

språkliga hinder så länge kommunikationen sker via engelskkunniga personer. 

5.2 Gemensam analys 

Den gemensamma analysen utgår från den information som anskaffats från samtliga åtta 

företag som medverkat i studien. Här kopplas vilka likheter och skillnader som kan utläsas 

mellan företagen och det dras paralleller till litteraturstudien. Först görs en analys av 

outsourcing rent generellt för att skapa en större förståelse av outsourcing. Detta efterföljs av 

en analys av hur företagen kommunicerar med sina outsourcade funktioner samt vilka 

kommunikationshinder som kan uppstå. 

Outsourcing 

Av de totalt åtta medverkande företagen i studien outsourcar sex av dem produktion samtidigt 

som fem företag outsourcar någon form av utveckling. Sex av företagen i studien outsourcar 

till lågkostnadsländer för att reducera kostnaderna genom att använda sig av billig arbetskraft, 

vilket stöds av Bengtsson och Dabhilkar (2007, s. 223). De företag som inte har en egen 

produktion väljer även de att outsourca grundat på kostnadsreducering, då kostnaden i att 

investera i en egen fabrik är väldigt stor. En annan viktig anledning till att fyra av företagen 

använder sig av outsourcing är att de saknar kompetens inom ett specifikt område. Ett av 

företagen använder sig även av strategin för att enkelt kunna variera personalstyrkan vid 

konjunkturförändringar och därmed slippa stora personalnedskärningar. Även dessa motiv 

finns med i studien utförd av Bengtsson och Dabhilkar (2007, s. 223).   
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Två av företagen nämner att en positiv effekt av outsourcing är att de kan fokusera på sin 

kärnverksamhet, vilket stöds av studien gjord av Bengtsson och Dabhilkar (2007, s. 216). 

Fem av företagen outsourcar dock delar av sin kärnverksamhet, vilket de gör av något olika 

anledningar. Ett skäl är att företaget vill få in nya tankesätt och ett annat är att företaget 

outsourcar utvecklingen av enklare produkter för att själva kunna koncentrera sig på mer 

avancerade produkter. Vidare syns det i studien att det är mer tjänster som outsourcas till 

Indien, som systemutveckling, personal och IT-relaterade tjänster, medan det till Kina 

framförallt är produktion som outsourcas. 

 

Fyra av företagen som medverkat i studien ser säkerheten som främsta nackdelen med 

outsourcing. Affärshemligheter eller skydd av produktidéer är något som oroar företagen när 

de integrerar leverantörer i deras verksamhet. Mest oro kring detta finns då företagen 

outsourcar till Kina då de inte lyder under samma patentlagar som stora delar av världen. Att 

skriva avtal är något som kan skapa problem enligt två företag i studien. Problemet ligger 

oftast i att tyda ett avtal och detta är en process som pågår under en längre tid. Tre företag 

upplever även att outsourcing medför försämrad kontrollförmåga, vilket stämmer överens 

med teorin av Quinn och Hilmer (1994, s. 43-55).    

 

Kommunikation vid outsourcing 

Enligt en tidigare presenterad studie är kommunikation en nyckelfaktor för att leverera ett 

framgångsrikt resultat vid outsourcing (Fuchs, 2007). Detta är något som stöds av de 

intervjuade företagen då flertalet av dem poängterar vikten av riklig och fungerande 

kommunikation med sina outsourcade funktioner. Kommunikationen och samarbetet 

underlättas om företagen har en god relation till sina leverantörer, detta är något de försöker 

åstadkomma genom bland annat artighetsvisiter. Flertalet av medverkande företagen upplever 

att det krävs en mer frekvent kommunikation i uppstarten av ett samarbete, för att skapa en 

bra relation och tydliggöra krav och förväntningar. När ett gott samarbete har upprättats sker 

kommunikationen mer på förekommen anledning, till exempel om problem eller oklarheter 

uppstår. Även kontinuerlig uppföljning av arbetet är vanligt hos företagen.  

Hos de företag som medverkat i studien sker kommunikationen mellan företagen och dess 

outsourcade funktioner på olika nivåer i företagen, men främst sker kommunikationen genom 

projektledare, chefer och tekniskt ansvariga personer. Samtliga företag i studien 

kommunicerar mest frekvent via e-post och telefon. Möten sker oftast på distans och då 

främst genom telefonkonferenser. Detta stödjer teorin om att IT används för att hantera den 

största delen kommunikationen vid globala samarbeten (McIvor, 2005, s. 75-76). Företagen 

har även fysiska möten med sina leverantörer då de gör regelbundna besök, detta sker ett par 

gånger per år, men frekvensen kan variera beroende på avståndet till leverantören. 

Fem av företagen upplever att kulturskillnader utgör ett kommunikationshinder vilket 

överensstämmer med den tidigare presenterade teorin (Spencer, 2008). Kulturskillnaderna kan 

dels orsaka missförstånd på grund av att personer från olika kulturer beter sig och uttrycker 

sig på olika sätt. I vissa kulturer kan det även krävas mer uppföljning då några av de 

intervjuade företagen har upplevt att indier, kineser och japaner har svårt att ta egna initiativ 

och deras arbete behöver ständig uppföljning. Två av företagen som har outsourcing i Indien 

upplever att indier har svårt att ge feedback och ifrågasätta, något som företaget skulle önska 

att de gjorde mera.   
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Fem av företagen upplever att outsourcing till länder med stora tidsskillnader kan utgöra ett 

kommunikationshinder då tidsintervallet de kan kommunicera med varandra begränsas, även 

detta är något som bekräftar den tidigare presenterade teorin (ibid). Företagen löser detta 

främst genom att endast kommunicera under tidsintervall då kontorstiderna överlappar. Två 

av företagen har tagit ett steg längre genom att låta de outsourcade funktionerna anpassa sina 

arbetstider efter svenska kontorstider.  

Alla företag använder engelska när de kommunicerar med sina leverantörer. Flertalet av 

respondenterna nämnde att den generella engelskkunskapen i lågkostnadsländer är låg men att 

globaliseringen har medfört att den yngre generationen har betydligt bättre engelskkunskaper 

än den äldre generationen. De företag som outsourcar produktion till Kina nämner att 

produktionstekniker ofta har bristfälliga kunskaper i engelska. Kommunikationen går därför 

via chefer, projektledare eller tolk. Detta kan orsaka tolkningsfel eller att all information ej 

delges, speciellt då personen som översätter inte har samma kompetens som 

produktionsteknikerna. Två företag nämnde även att på grund av språkskillnaderna är e-post 

ofta ett bra kommunikationsmedel, då mottagaren får tid att förstå informationen och 

formulera sitt svar. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt följer en diskussion kring eventuella orsaker till att skillnader kan utläsas 

mellan hur företagen som medverkat i delstudien kommunicerar med sina outsourcade 

funktioner. Det diskuteras också hur respondenternas position och erfarenheter kan påverka 

resultatet i denna studie. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur slutsatser dras utifrån 

studiens resultat och analysdel.  

6.1 Skillnader mellan företagen i delstudien 

Hur kommunikationen sker mellan ett företag och en outsourcad funktion kan påverkas av hur 

outsourcingstrategin ser ut samt av storleken på företagen, därför kan det vara viktigt att ta 

hänsyn till detta. Båda företagen som medverkat i delstudien är enligt Europeiska 

kommissionens rekommendation (96/280/EG) klassade som stora, de har sin kärnverksamhet 

placerad i Sverige och utvecklar innovationsrika produkter. Det är dock en stor skillnad på 

typen av produkter som företagen tar fram, vilket även påverkar deras outsourcingstrategier. 

Ericsson, som tar fram telekommunikationsutrustning, outsourcar främst utveckling av 

mjukvara. Electrolux, som tar fram hushållsapparater, lägger främst ut produktion. Detta 

påverkar givetvis vad kommunikationen handlar om men inte nödvändigtvis hur 

kommunikationen går till, vilket är det som fokus ligger på i denna studie. Företagen har 

erfarenhet av outsourcing i olika länder vilket skapar en bredare förståelse för vilka 

kommunikationshinder som kan uppstå på grund av avstånden mellan funktionerna och övrig 

verksamhet.  

En skillnad som upptäcktes mellan de två företagen som medverkat i delstudien är hur nära de 

arbetar med sina underleverantörer. Ericssons underleverantörer tycks arbeta så pass 

samordnat med Ericsson att vissa av dem upplevs vara en del av företaget. 

Underleverantörerna arbetar enligt speciella processer som är speciellt anpassade för Ericsson 

och båda parter använder samma programvara för att underlätta informationsöverföringen. 

För att underlätta ett nära samarbete och effektivisera informationsflödet kan alla anställda 

hos Ericssons underleverantörer engelska och de har även tillgång till delar av Ericssons 

projekthemsida, för att komma åt viktig information rörande projektet.  
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Electrolux arbetar inte lika integrerat med sina underleverantörer som Ericsson gör vilket kan 

bero på ett antal olika faktorer. En anledning kan vara att Electrolux är ett mindre företag och 

därför inte har samma möjlighet att, som Ericsson, ha leverantörer som arbetar mot dem i 

gemensamma system och processer. Electrolux underleverantörer har även andra stora 

kunder, vilket kan göra det ogenomförbart att låta underleverantörerna anpassa sig efter 

Electrolux, då underleverantörerna har fler kunder att ta hänsyn till. Ytterligare något som kan 

påverka hur pass nära Electrolux samarbetar med sina underleverantörer är att deras 

konkurrenter finns i samma lokal hos leverantörerna, vilket skapar en oro för att företagets 

produktidéer ska spridas. Av denna anledning integreras inte produktionsteknikernas arbete 

under hela produktutvecklingsfasen. Oron för produktidéernas säkerhet kan även orsakas av 

att Electrolux har sin produktion placerad i Kina, vilket är ett land som är allmänt känt för sin 

kopieringsindustri.  

6.2 Faktorer som kan ha påverkat resultatet 

Resultatet från intervjuerna kan ha påverkats av respondenternas befattningar, då de kan ha 

olika bild av hur kommunikationen går till samt olika erfarenheter av vilka 

kommunikationshinder som kan uppstå. Detta kan påverka resultatet och det är därför viktigt 

att detta i åtanke när slutsatser ska dras.  

Respondenterna på Ericsson och Electrolux hade liknande roller på företagen. Båda hade en 

projektledarroll på den aktuella produktutvecklingsenheten och ansvarade dels över någon 

form av produktutveckling samt över kommunikationen med några av företagens 

underleverantörer. De har därför liknande erfarenhet av att kommunicera med företagens 

outsourcade funktioner och informationen som anskaffats på intervjuerna blir därför 

likvärdig.   

Något som däremot kan påverka resultatet från intervjuerna är hur pass ärliga respondenterna 

är när de svarar på frågorna. Även om de upplever kommunikationsrelaterade problem kanske 

de väljer att inte dela med sig av sina tankar och erfarenheter för att företaget inte ska få 

negativt anseende. Att intervjun hölls semistrukturerad kan också ha påverkat resultatet då 

frågorna var öppna och svaren som erhölls skiljde sig därför åt mellan respondenterna. Vissa 

ämnen som diskuterades ingående på en intervju, exempelvis olika specifika upplevda 

kommunikationsproblem, diskuterades inte alla gånger på den andra intervjun. Detta gjorde 

det vissa gånger svårt att analysera resultatet, då det är farligt att exempelvis anta att 

problemet inte upplevs av den andra respondenten bara för att det inte togs upp på intervjun. 

Det är därför viktigt att inte dra några slutsatser om sådant som inte kom på tal på 

intervjuerna.  

6.3 Slutsatsdiskussion  

I resultatsammanställningen upptäcktes många likheter mellan båda företagen som medverkat 

i delstudien när det gäller vilka personer som står för den huvudsakliga kommunikationen 

med företagens outsourcade funktioner, vilka kommunikationsmedel som är de vanligaste och 

vilka kommunikationshinder som brukar uppstå. Dessa likheter låg till grund när slutsatser för 

delstudien skulle dras. I delstudien utgjorde även sekundärdata en betydande del i de fall som 

resultatet från intervjuerna särskilde sig från litteraturstudien, då tidigare publicerade studier 

bygger på mer omfattande undersökningar. Av denna anledning kunden inga allmängiltiga 

slutsatser dras i de fall som resultatet från intervjuerna särskilde sig från publicerade studier. 

Istället formulerades slutsatser utifrån likheter mellan företagen som inte motsäger teorin, 

alternativt likheter mellan något av företagen och teorin.   



23 

 

När gemensamma slutsatser skulle dras för hela studien resonerades det på liknande sätt, men 

även olika mönster mellan företagen studerades. Exempelvis undersöktes hur avståndet till 

leverantörerna påverkar frekvensen av besöken samt om de kommunikationsrelaterade 

problemen gick att koppla till vissa länder och kulturer. Många likheter upptäcktes mellan 

företagen när det gäller vilka kommunikationsmedel de använder, vilka personer som står för 

det största informationsutbytet samt vilka problem företagen har gällande kommunikationen 

med deras underleverantörer. På dessa punkter stämmer därför delstudiens slutsatser väl 

överens med hela studiens slutsatser. Till skillnad mot delstudien, där de medverkade 

företagen outsourcade utveckling och produktion, outsourcades även supporttjänster hos 

några av de medverkade företagen i hela studien. I den gemensamma studien erhölls därför en 

bredare bild av hur kommunikationen går till mellan företag och deras outsourcade 

funktioner.  
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7 Slutsats 
I slutsatsen redovisas vilka slutsatser man kan dra av studien enskilt samt vilka slutsatser som 

kan dras av samtliga åtta företag som medverkat i studien gällande kommunikation vid 

outsourcing. 

7.1 Slutsatser från delstudien 

Nedan formuleras de slutsatser från delstudien som har kunnat dras utifrån studiens 

frågeställning: ”Hur kommunicerar ett företag med en outsourcad funktion placerad 

utomlands samt vilka kommunikationshinder kan påverka informationsöverföringen?”. 

Slutsatserna från delstudien gäller för stora företag som outsourcar produktutveckling eller 

produktion. Slutsatserna är indelade efter sekundära frågeställningar. 

Kommunikation 

 Väl fungerande kommunikation mellan ett företag och en outsourcad funktion är 

väsentlig för ett fungerande samarbete.   

 

 När ett företag kommunicerar med en outsourcad funktion sker den största delen av 

informationsutbytet av en projektledare och en tekniskt ansvarig person på företagets 

utvecklingsavdelning. 

 

 Företag kommunicerar dagligen med sina outsourcade funktioner.  
 

 All kommunikation mellan ett företag och en outsourcad funktion sker på engelska, 

antingen direkt med leverantören eller med hjälp av en tolk beroende på leverantörens 

engelskkunskap. 
 

Kommunikationsmetoder 
 

 E-post och telefonsamtal är de vanligaste kommunikationsmetoderna.  
 

 Telefonmöten är den vanligaste mötesformen på distans.  
 

 Fysiska möten mellan parterna sker ett par gånger per år och då hos 

underleverantören. 
 

 Projektportalar används för att projektmedlemmarna ska kunna ta del av viktig 

information rörande projekten. 

Kommunikationshinder 

 Engelskkunskaperna hos underleverantörerna är av varierad nivå.  Ett 

kommunikationshinder uppstår då företagen tvingas kommunicera med leverantörerna 

via en tolk, då denna person kan sakna samma tekniska kompetens.  Att låta all 

information gå via en person kan också göra informationsflödet ineffektivt. 
 

 Globaliseringen har medfört att engelskkunskaperna generellt sett har förbättrats 

världen över vilket har medfört att yngre generationer har bättre engelskkunskap än 

äldre. 
 

 Kulturskillnader kan utgöra risk för missförstånd då personer från olika kulturer har 

olika sätt att utrycka sig. Andra förekommande problem som orsakas av kulturella 

skillnader är brist på spontan feedback och kritik från underleverantörer. 
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 Tidsskillnaderna påverkar vilka tider som företag kan ta direktkontakt eller ha 

gemensamma möten med sina underleverantörer. En förekommande metod för att lösa 

detta är att företagens leverantörer anpassar sina arbetstider efter svensk kontorstid. 

 

7.2 Gemensamma slutsatser 

För att kunna formulera korrekta slutsatser är det viktigt att ta hänsyn till de olika företagens 

verksamhet och deras olika strategier för outsourcing. I studien intervjuades åtta olika företag 

där sju av företagen har tiotusentals anställda medan ett företag har färre än tusen anställda, 

därmed kan studiens resultat anses gälla stora företag. Vidare outsourcar sex av företagen 

produktion och fem företag outsourcar utveckling av något slag. Denna skillnad i vad som 

outsourcas gör att studien får en bred grund men samtidigt kan den minska möjligheten att dra 

specifika slutsatser. Allmänt kan det sägas att företagen i studien främst outsourcar för att 

reducera kostnaderna, antingen i form av minskade lönekostnader eller för att slippa stora 

investeringar då de saknar egen produktion. Det kan inte utläsas något samband över till vilka 

länder företagen outsourcar, men outsourcingen sker främst till Europa och Asien. Tre av 

företagen outsourcar dessutom via svenska outsourcingleverantörer, medan övriga företag 

outsourcar direkt till underleverantörer placerade utomlands. 

Nedan formuleras de slutsatser som har kunnat dras utifrån studiens frågeställning: ”Hur 

kommunicerar ett företag med en outsourcad funktion placerad utomlands samt vilka 

kommunikationshinder kan påverka informationsöverföringen?”. Slutsatserna är indelade 

efter sekundära frågeställningar.  

Kommunikation 

 Det är huvudsakligen projektledare, chefer och tekniskt ansvariga personer som 

kommunicerar med företagets outsourcade funktion.  
 

 Inköpsavdelningen hos företagen ansvarar för leverantörerna och outsourcingen. 
 

 Kommunikationen sker främst på förekommen anledning så som när problem uppstår.  
 

 Mängden kommunikation varierar under samarbetets gång. Kommunikationen är mer 

frekvent vid uppstartandet av ett samarbete med en ny leverantör. Detta för att skapa 

en bra relation och erhålla ett fungerande samarbete.   

Kommunikationsmetoder 

 E-post är den vanligaste kommunikationsmetoden följt av telefonsamtal. E-post ger en 

fördel framför telefonsamtal då metoden ger automatisk dokumentation samtidigt som 

tidsskillnader ej behöver tas hänsyn till.  
 

 Telefonmöten är den vanligaste mötesformen på distans.  
 

 Fysiska möten mellan parterna sker ett par gånger per år. Frekvensen av besök hos 

underleverantörer kan variera med avståndet till dem, besök i Asien sker mer sällan är 

besök i Europa på grund av det långa avståndet. 
 

 Kommunikationen mellan företagen och deras leverantörer sker alltid på engelska  
 

 Att IT-utvecklingen är något som underlättar kommunikationen vid outsourcing är 

något som stöds av företagen då de främst kommunicerar via e-post eller andra mer 

avancerade IT-lösningar.  
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Kommunikationshinder 

 Engelskkunskaperna hos underleverantörerna är av varierad nivå och det händer att 

missförstånd uppstår på grund av bristande engelskkunskap.  Problem kan även uppstå 

då företagen tvingas gå genom en annan engelskkunnig person hos leverantören, då 

denna person kan sakna samma tekniska kompetens.  
 

 Globaliseringen har medfört att engelskkunskaperna generellt sett har förbättrats 

världen över, vilket har bidragit till att den yngre generationen har bättre 

engelskkunskaper än de äldre. 
 

 Kulturskillnader kan bidra till ökad risk för missförstånd då personer från olika 

kulturer har olika sätt att utrycka sig.  
 

 Spontan feedback och egna initiativ är något som kan saknas från leverantörerna. 

Detta kan bero på skillnader i arbetskultur då olika länder har olika hierarkiska system, 

men det kan också bero på faktumet att leverantörerna inte är en del av företagen och 

därför inte har incitamentet att förbättra produkterna i samma mån.  
 

 Tidsskillnaderna påverkar vilka tider ett företag kan kommunicera med outsourcade 

funktioner i Asien och USA. I Europa är tidsskillnaderna så pass små och utgör därför 

inte ett problem.  Ett förekommande, men mindre vanlig sätt att lösa tidsskillnaderna 

på, är att företagens leverantörer anpassar sina arbetstider efter de svenska 

kontorstiderna.  
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8. Rekommendationer 
I detta avsnitt redovisas rekommendationer till företag som ska börja använda sig av 

outsourcing alternativt till företag som vill förbättra kommunikationen med sina outsourcade 

funktioner. Detta efterföljs av rekommendationer för framtida studier inom ämnet. 

8.1 Rekommendationer till företag  

Dessa rekommendationer gäller för företag som har sin kärnverksamhet i Sverige och har 

underleverantörer placerade utomlands.  

 För att underlätta kommunikationen mellan företaget och dess outsourcade funktion är 

den bästa lösningen att alla inblandade personer har goda kunskaper i engelska. Då 

underleverantörer ofta är placerade i lågkostnadsländer där engelsknivån generellt är 

låg kan det dock vara svårt att hitta leverantörer som uppfyller detta krav. Därför 

rekommenderas det att åtminstone några personer på varje nivå i företagen kan 

kommunicera på engelska, då det är viktigt att informationsöverföringen även sker på 

den operativa nivån. För att göra informationsöverföringen effektivare och minska 

risken för missförstånd är det viktigt att informationen inte behöver gå via en tolk som 

saknar den tekniska kompetensen.  

 

 Företag rekommenderas att aktivt erbjuda sina medarbetare kurser i hur både svensk 

kultur uppfattas av andra samt i hur kulturen ser ut i de länder som företaget 

outsourcar till. Detta för att en förståelse för varandras kulturer minskar risken för 

missförstånd då det är lättare att förstå och förutse handlingar och reaktioner.    
 

 Det rekommenderas att företagen regelbundet besöker sina underleverantörer för att 

skapa bättre relationer, vilket underlättar både samarbetet och kommunikationen.  
 

 Det är viktigt att vara tydlig vid kommunikation med personer från andra kulturer, då 

kulturskillnader kan orsaka att saker uppfattas på olika sätt. Därför rekommenderas 

personalen på företagen att ta för vana att upprepa viktiga saker som sagts samt 

bekräfta det som beslutats för att undvika missförstånd mellan dem leverantörerna.  
 

 Att underleverantören arbetar enligt samma processer och metoder som företaget 

rekommenderas för att underlätta både samarbetet och kommunikationen. Genom att 

arbeta utifrån samma metoder kan de hinder orsakade av skillnader i arbetskultur 

överkommas. 
 

 Det rekommenderas att underleverantörerna arbetar i samma programvara som 

företaget för att underlätta informationsöverföringen och undvika konverteringar.    
 

 En rekommendation till större företag som planerar för ett omfattande och långvarigt 

samarbete med leverantörer belägna i länder långt från företagets kärnverksamhet är 

att placera ett internt kontor nära leverantören. Detta för att oftare kunna besöka 

leverantören samt fungera som en kommunikationslänk mellan leverantören och 

övriga delar av verksamheten. Genom att både ha lokalt anställd personal samt 

personer från landet där företagets kärnverksamhet är lokaliserad, kan språkskillnader 

överkommas samt en större förståelse för landets kultur kan erhållas. Detta kan 

förhoppningsvis leda till en bättre relation till leverantören. 
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8.2 Rekommendationer för framtida studier 

Studien som har genomförts är jämförelsevis liten då endast åtta företag har medverkat. För 

att få mer belägg för de slutsatser och rekommendationer som givits ovan bör en större studie 

på fler företag genomföras. Företagen i studien har också varit av liknande storlek, med 

undantaget Micronic Mydata. Därför bör en senare studie inkludera fler företag av mindre 

storlek för att undersöka om dessa företags erfarenheter stämmer överens med eller skiljer sig 

från de större företagens. 

Vid framtida studier bör mycket tid läggas på litteraturstudien för att bättre kunna formulera 

intervjuguiden. En väl utförd litteraturstudie ger en bredare bild av området och kan därför 

bidra till skarpare och mer genomtänkta frågor, vilket i sin tur ger ett mer relevant resultat. 

Det rekommenderas även att en uppföljningsintervju genomförs på företagen för att diskutera 

frågor som dyker upp senare i projektet. Den tid som ges åt informationsbearbetning bör vara 

omfattande för att grundligt kunna analysera all data och därmed få fram det mest relevanta.  

En intressant fortsättning på denna studie vore att undersöka hur kommunikationen uppfattas 

från leverantörernas sida samt hur deras interna kommunikation sker. Detta för att få en mer 

heltäckande bild över hur kommunikationen sker vid outsourcing.    
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Nedan bifogas den intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer.  

Intervjuguide 

Vi läser Integrerad Produktutveckling på KTH och skriver nu vårt kandidatarbete inom 

området Kommunikation. Vi ska undersöka hur ett företag kommunicerar med en outsourcad 

funktion samt vilka problem och möjligheter som uppstår när det gäller informationsbyte och 

kommunikation på grund av att funktionerna är placerade i olika länder. Materialet kommer 

att användas i vår kandidatuppsats och kommer offentliggöras. Får vi spela in intervjun? Får 

vi använda ditt namn och företagets namn i uppsatsen? 

Uppvärmning   

1. Vad har du för position och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Vad har du för bakgrund och utbildning? 

3. Vill du berätta lite om företagets verksamhet?   

-  Vart i världen finns ni och vilka funktioner är placerade var?   

- Vad gör ni på den här arbetsplatsen? 

Outsourcing   

4. Vad outsourcar ni? 

- Vilka delar av verksamheten? 

- Till vilka länder? 

5. Vilka avdelningar på ert företag kommunicerar med den outsourcade funktionen?  

6. Varför har ni valt att outsourca delar av er verksamhet? 

7. Hur har ni valt vilka delar ni outsourcar?  

- Hur väljer ni vilka länder ni outsourcar till? 

- Har ni någon skriven policy eller strategi när det gäller outsourcing? 

- Är arbetsvillkor och löner något ni tar hänsyn när ni väljer fabrik för outsourcing? 

8. Vad ser ni för fördelar och nackdelar med er outsourcing?  

- Vad upplever ni för risker? 

9. Vilket utbyte får ni av outsourcingen?  

- Delar ni med er av kunskap och ger feedback mellan företaget och den outsourcade 

funktionen?  Hur sker detta? 

10. Vilka förväntningar hade ni med outsourcingen innan den startade? 

 

11. Vilka effekter har outsourcingen på företaget? 

- Effekter på produktutvecklingen? 
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Kommunikation  

12. Vilka kommunikationsmedel använder ni när ni kommunicerar med er outsourcade 

funktion?  

- Vid vilka situationer är vilka kommunikationsmetoder vanligast? 

- Är kommunikationsmetoderna standardiserade eller är det upp till var och en att välja 

kommunikationsmetod?  

- Sker kommunikationen med outsourcingen genom endast en person eller flera? Vilka? 

13. Vad gäller kommunikationen främst? Vad diskuteras? 

14. Hur ofta har ni kontakt med er outsourcade funktion?  

- Hur ofta sker fysiska möten? 

- Hur ofta har ni telefon-/mailkontakt eller annan form av kommunikation? 

15. Hur dokumenterar ni kommunikationen?  

- Hur delar ni med er av informationen till övriga berörda i företaget? 

16. Vilka skillnader är det på kommunikationsmetoder när funktionen är outsourcad jämfört 

med om den är ägd av företaget men placerad utomlands?  

- Är det svårare att kommunicera med externa enheter i andra länder än interna?  

17. Upplever ni några problem i kommunikationen på grund av outsourcing?  

- Hur påverkar kulturskillnader kommunikationen?   

- Hur påverkar det fysiska avståndet kommunikationen? 

- Uppstår det missförstånd på grund av språkbrister? 

- Kan utbildningsskillnader orsaka kommunikationshinder?  

- Kan olika standarder beroende på länder utgöra ett problem? 

18. Upplever ni någon annan problematik gällande kommunikationen mellan olika länder? 

19. Arbetar ni på något sätt för att förbättra kommunikationen? Hur? 
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Bilaga 2. Rysk och kinesisk kultur 
För att exemplifiera några kulturella skillnader som kan påverka kommunikationen mellan 

svenska företag och deras outsourcade funktioner i Ryssland och Kina ges en kort generell 

beskrivning av kulturerna.  

I Ryssland kan budskapen ofta vara otydliga och det gäller därför att lyssna mellan raderna. 

För en svensk är det ofta lätt att tro på det som hörts, vilket inte alla gånger behöver vara det 

som sagts (Forslund, 1998, sid 72-76). Ryssar brukar också säga att de förstår när de inte gör 

det och de har en tendens att säga saker som de tror att mottagaren vill höra (Lewis, 1997, sid 

231-239).  

Kinesisk arbetskultur kännetecknas bland annat av formella diskussioner som inleds med 

monologer där den talande personen inte får avbrytas. Något som är väldigt viktigt vid 

samarbete med kineser är att man aldrig får låta en kines tappa ansiktet. Om ett fel upptäckts 

är det viktigt välja sina ord väl och man får gärna be om ursäkt även om felet inte orsakats av 

en själv (ibid). En annan orsak som kan leda till oklarheter är att kineser sällan säger ”nej”, 

istället antyder de att ett förslag skulle medföra vissa svårigheter (Forslund, 1998). 
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Bilaga 3. Sammanfattning av övriga företag 
Resultatet av intervjuerna från studiens övriga sex företag sammanställs nedan.  

Altas Copco 

Respondent Sven Falkstedt arbetar som External Production Coordinator på Altas Copco. 

Inköpsavdelningen på Atlas Copco outsourcar produktionen av elektronik och motorer. Atlas 

Copcos outsourcing går via svenska företag med egenägda produktionsanläggningar 

placerade utomlands. Altas Copco outsourcar sin produktion av elektronik för att de inte har 

en egen produktionsanläggning för detta ändamål. Vidare vill Altas Copcos fabrik i Tierp 

minska andelen montering, vilket medför att produktionen av motorer outsourcas. 

Fördelar med Atlas Copcos outsourcing är, enligt respondenten, att de kan fokusera på 

produktionsfrågor och utveckling. Fabriken i Tierp kan koncentrera sig på slutmontering och 

konfiguration och Atlas Copco blir de mer flexibla och behöva avskeda eller anställa personal 

vid upp- och nedgångar i konjunkturen. Nackdelar med Atlas Copcos outsourcing är att de får 

sämre insyn i vad som händer i fabriken. Vidare kan det även vara en nackdel om 

komponenterna Atlas Copco får från de outsourcade företagen inte fungerar eller är av sämre 

kvalitet.  

Huvudansvaret för leverantörerna har inköpsavdelningen på Atlas Copco. När respondenten 

kommunicerar med outsourcingen gäller det oftast problem som uppstått. Respondenten 

pratar mycket i telefon, har telefonmöten och skickar sms. Det är också vanligt med e-post. 

Andra kommunikationssätt är så kallade produktionstekniska möten. Atlas Copco har ett antal 

förbättringsåtgärder gällande kommunikationen. En åtgärd är att de försöker vara mer på plats 

hos leverantörerna och skapa en relation med dem.  

 

Företag A 

Respondenten arbetar som konsult på ett globalt mobilinriktat företag där respondenten verkar 

som projektledare och ansvarar för innehållet på Företag As hemsida. I arbetet leder och 

assisterar respondenten ett personalteam bestående av 14 stycken anställda stationerade i 

Mumbai, Indien. Enligt respondenten outsourcas personalteamen till Indien eftersom 

prisbilden är mycket fördelaktig. Det krävs dock betydligt mer samordning, administrativa 

sysslor och uppföljningsjobb i Sverige. Vidare medför outsourcingen betydligt längre ledtider 

på arbetsuppgifterna, än om teamet skulle vara placerat i Sverige.  

Det finns fem olika projektledare inom företaget som alla har egna team i Indien. Alla fem 

projektledare i Stockholm kommunicerar med sina personalteam i Indien där den mesta 

kommunikationen sker mellan projektledarna och cheferna i Indien. Kommunikationen 

omfattar mest om hur det dagliga arbetet går. Huvudsakligen används e-post som 

kommunikationsmedel. Näst vanligaste kommunikationsmedlet som används är Skype. 

Respondenten identifierade ett antal kommunikationshinder. De anställda i Indien är tvungna 

att arbeta på svenska kontorstider (mellan klockan 8 till 17). Eftersom kommunikationen med 

Sverige sker konstant krävs detta för att respondenten och personalteamet ska kunna arbeta 

åtta timmar per dag. Vid outsourcing, i detta fall till Indien, uppstår vissa kulturkrockar enligt 

respondenten. Sammanfattningsvis uppfattar respondenten indier som lojala, arbetsvilliga 

men har svårt att ta egna initiativ. Däremot pågår det ständigt förbättringar av processer för 

hur saker skall hanteras för att undvika kommunikationsproblem.  
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Företag B 

IT-chefen för Företag B som är ansvarig för systemutveckling, drift, förvaltning och support 

intervjuades. Företag Bs verksamhet består av ett antal företag som har störst inriktning på 

oceantransporter, logistiklösningar och terminaltjänster. De finns bland annat i Sverige och en 

del andra länder runt om i världen och är ett av världens största fordonstransportsföretag som 

är verksamma över hela världen.  

Företag B outsourcar servicedesk, helpdesk inom IT-chefens område, men rent generellt så 

outsourcas också logistik och produktion. IT-support outsourcas av flera olika skäl, bland 

annat att service/support desk hade stora problem med omotiverad personal. Andra delar av 

verksamheten outsourcas för att erhålla lägre lönekostnader, högre kompetens samt mindre 

ansvar inom verksamheten. Nackdelar med outsourcingen kan vara att fel leverantör väljs, 

otydligt avtal, svårt att förhandla och svårt att byta leverantör.  

Kommunikationen sker kontinuerligt via telefon, e-post. Det är viktigt att ha kopior av e-post 

och konversationer, så att man lätt kan följa upp. Fysiska möten sker oftast månadsvis, 

kvartalsvis samt årligt. IT-chefen har ansvaret för kommunikation och nämner att det är 

svårare att kommunicera med externa enheter än internt. Utbildad personal och att samma 

”språk” pratas förbättrar kommunikationen. Problem med kommunikationen kan vara vid 

kulturskillnader på hur personen tar emot krav. Andra exempel kan vara på grund av stolthet, 

så svarar man sällan nej och försöker ändå att leverera något. Språkbrister är ett annat 

problem då leverantören kan mena att den har förstått problemet, medan kunden får en 

uppfattning att det är klart för leverans. Även utbildningsskillnader kan orsaka 

kommunikationshinder. Oftast är det problem med otydliga avtal vilket medför att 

kommunikationen är extremt viktigt. 

Företag C  

Företag outsourcar dess verksamhet till Företag C, där huvuduppgiften ligger i att tyda 

kravspecifikationen och leverera till kund. Globala företag tecknar avtal för lönehantering och 

HR-system. Projektledaren som intervjuades har ansvar för Sverige och Finlands 

implementationsprocess.  

Företag C outsourcar inte dess verksamhet utan tar ansvar för andras outsourcade verksamhet. 

Det finns inga konkurrenter i marknaden som har stor erfarenhet inom det globala 

lönehanteringssystemet. Fördelen med Företag C är att de styr allting själva och är 

centraliserade. Nackdelen är att det är svårt att tillfredsställa kundens krav.  

E-post och telefon är de vanligaste kommunikationsmetoderna. Varje månad sker 

telefonkonferenser och uppföljning. Fysiska möten sker vid implementering, sedan efter 

behov. Det finns olika nivåer på kompetens inom Företag C, beroende på vilken typ av 

problem kunden har stöt på eller vilket system som skall granskas. Kunden hamnar i den 

grupp som ligger i den nivån som är bäst för kunden. Kommunikationen sparas med hjälp av 

ett flertal interna databaser, där all information lagras i minst tio år. Det finns oftast brister i 

avtalen eftersom kunden är oftast otydlig med kraven. Kunden måste delta aktiv under hela 

arbetet. Då de inte är aktiva uppstår problem. Internt, i Skandinavien har verksamheten en 

mjukare attityd där man stöttar varandra, medan i andra länder i Europa och världen skylls det 

oftast på varandra när problem uppstår. När det gäller externt, kan det vara svårt att förklara 

för kunden att det är olika lagar och regler som gäller för olika länder. All kommunikation 

sker på engelska. Kommunikations komplikationer sker oftast i administrativ och 

försäljningsnivå, där man inte har så stor teknisk kunskap.  
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Micronic Mydata 

Micronic Mydata är ett högteknologiskt företag som utvecklar produktionsutrustning till 

elektronikindustrin. Respondenter på företaget var Johan Bergström och Anders Emthén som 

båda är konstruktionsansvariga. Företaget har haft en policy att outsourca i många år, då de 

saknar kapaciteten att tillverka och montera allt själva. Idag outsourcar företaget 70-80 % av 

sin verksamhet, det enda som utförs inom företaget är utveckling, slutmontering och 

kalibrering av maskinerna. Micronic Mydata använder sig av svenska 

outsourcingleverantörer, vilka i sin tur köper in tillverkningen från östra och södra Europa 

samt Asien. Det stora incitamentet för deras outsourcing är kostnadsreducering, men 

respondenterna är tveksamma till hur mycket kostnaderna verkligen reduceras. De säger att 

deras outsourcingleverantörer i Sverige saknar incitamentet att hitta lägsta pris på 

tillverkningen då de får provision på delarna de köper in och därmed tjänar på att det kostar 

mer. En nackdel med outsourcingen som respondenterna ser är att outsourcingen bidrar till 

längre kommunikationsled så de har svårare att komma i kontakt med de produktionstekniker 

som tillverkar åt dem. Detta är ett problem då de inte kan optimera konstruktionen efter 

produktionsteknik, de saknar även spontan feedback från tillverkarna om hur konstruktionen 

kan förbättras.  

Det är inköpsavdelningen som är den officiella kontakten med outsourcingleverantörerna, 

men den mesta kommunikationen sker mellan konstruktionsansvarig och 

produktionsteknikern hos leverantören, kommunikationen berör konstruktionsförändringar. 

Den mesta kommunikationen sker genom e-post, följt av telefonsamtal. Respondenterna ser 

en fördel med e-post då det ger en bekräftelse i skriven form samt att det är lättare att hantera 

språkskillnader via e-post. Telefonkonferenser är den vanligaste mötesformen på distans. 

Besök görs hos leverantörerna i snitt ett par gånger per år, men det beror på avståndet till 

dem. Frekvensen av kommunikation är alltid störst i uppstarten av ett nytt samarbete, senare 

sker den mest på förekommen anledning som vid problem eller frågor. All kommunikation 

med leverantörerna sker på engelska och bristande språkkunskaper är något respondenterna 

upplever som ett kommunikationshinder. Respondenterna säger även att nivån på kunskaper i 

engelska är en generationsfråga.  

Scania 

Scania är ett företag som framförallt utvecklar lastbilar och bussar. Respondenten på företaget 

var Marko Stabarkovic som var ansvarig för den förvaltningsorganisation Scania har kring 

datautbyte. Scania outsourcar produktutveckling, produktion, IT-utveckling och underhåll av 

system. Majoriteten av outsourcingen sker till Europa, men även till Indien där IT-utveckling 

och systemsupport utförs. Orsakerna till Scanias outsourcing är kostnadsreducering och att 

snabbt kunna släppa och få tag på nya resurser. Respondenten ser även en fördel med att 

outsourcingen bidrar med nya tankesätt till verksamheten. De stora nackdelarna med 

outsourcing är att tvingas arbeta på distans och säkerhetsaspekten, till exempel gäller inte 

samma patentlagar i Kina som i stora delar av världen. 

Det är inköpsavdelningen som är knytpunkten för Scanias kommunikation med 

leverantörerna. Produktdata utbyts via några få kanaler på Scania, det rör sig om att skicka 

och ta emot data, dela data och konferera om produktdata. Sedan har Scania två sätt att låta 

samarbetspartners arbeta inne i deras system, det är fastlinjekontor och deal-in-kontor. Den 

mesta person till person kommunikationen sker via e-post och telefon. Respondenten ser 

fördelar med e-post då den ger automatisk dokumentation samt underlättar kommunikationen 

vid språkskillnader. Frekvensen av kommunikation är störst i början av ett samarbete och sker 

sedan mer sällan och kanske endast då problem uppstår. Kulturskillnader och språkskillnader 

är något som respondenten säger kan vara orsaker till kommunikationsproblem, men han ser 
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ett större kommunikationshinder i skillnader i kompetensnivå. Sedan nämner respondenten att 

det alltid är svårare att prata med någon på distans än med någon i samma rum. En dålig IT-

infrastruktur i deras leverantörers länder kan också vara en orsak till kommunikationshinder.  

 


