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Sammanfattning 

Outsourcing av IT är något som kom igång i slutet på 90-talet och är idag ett utbrett fenomen. 
Tillverkningsindustrins outsourcing till låglöneländer har pågått länge, men utvecklingen 
inom teknologi och global kommunikation innebär även att många tjänster numera kan 
transporteras stora sträckor med liten, eller ingen, försämring av kvalitet, något som gjort att 
outsourcingen av IT kunnat växa sig stor.  

Utvecklingen har också inneburit att distinktionen mellan kvalificerade- och okvalificerade 
jobb inte längre avgör om de ska outsourcas till låglöneländer eller inte. Tjänstejobb kan alltså 
precis som jobb inom tillverkning numera utsättas för konkurrens från låglöneländer och 
flytta. 

Företag som outsourcar IT till låglöneländer kan öka fokus på kärnverksamheten och får 
tillgång till både en bred kompetenspool och specialister, ofta till låga och flexibla 
lönekostnader. De blir då mer konkurrenskraftiga och kan växa. Samtidigt brottas 
outsourcande företag med problematiken kring försvårad kvalitetskontroll, risken att få 
känslig information kopierad och minskad goodwill i hemlandet.  

Det är inte alltid så enkelt att ett företag bara kan väga för- och nackdelarna mot varandra 
inför ett beslut att outsourca eller inte eftersom en ökande outsourcingtrend pressar priserna, 
vilket tvingar många företag att börja outsourca för att kunna konkurrera. Vi ser förutom den 
tekniska utvecklingen även en förändrad syn på outsourcing – allt fler uppgifter ses nu som 
lämpliga att outsourca. Denna kombination skulle kunna skada den svenska IT-sektorn. 

Outsourcingen påverkar efterfrågan på både den globala och lokala arbetsmarknaden, vilket 
påverkar lönerna. Globalt, så kommer det sannolikt leda till att lönerna i leverantörsländerna 
närmar sig västvärldens, medan outsourcingen hittills lett till ökade löneskillnader på den 
svenska arbetsmarknaden. Det senare är dock något som bör kunna ändras enligt lagen om 
tillgång och efterfrågan i takt med att allt fler områden går att outsourca.  

Vi tror inte outsourcingen behöver inte vara ett hot mot svenska företag. Dessa kommer kunna 
fortsätta konkurrera med annat än låga löner. Men Sverige behöver möta framtiden genom 
ökad innovation och utveckling. Vi pratar om en omställning på arbetsmarknaden där fler 
tekniskt utbildade människor i kombination med entreprenörskap och innovation är vägen för 
svenska företag. Att konkurrera med Kina och Indien, som kan utföra relativt standardiserade 
IT-tjänster i stora skala och med god kvalitet, kommer vi inte kunna göra. 
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Abstract 

The outsourcing of IT started in the late 90s and is today a widespread phenomenon. The 
manufacturing industry’s outsourcing to low-wage countries is a longstanding occurrence, but 
thanks to developments in technology and global communication lots of services can be sent 
great distances with little or no degradation of quality, something that has made it possible for 
IT-outsourcing to grow. 

The development has also meant that the distinction between skilled and unskilled jobs no 
longer determines whether they can be outsourced to low-wage countries or not. Service jobs 
can as well as jobs in the manufacturing industry be exposed to competition from low-wage 
countries. 

Companies that outsource IT can focus on their core business and get access to both a wide 
talent pool and specialists, often at cheap and flexible labor costs, which can make the 
company more competitive and enables it to grow. However, the companies have to consider 
the problems of complicated quality control, the risk of having sensitive information copied 
and reduced goodwill in their home country. 

But a company can’t just weigh the pros and cons against each other to decide whether to 
outsource or not. The outsourcing in general leads to pricing pressure which force the 
companies to outsource in order to be competitive. Besides the technical progress we also see 
a new approach to outsourcing – more tasks than ever are now considered as appropriate to 
outsource. This combination could possibly harm the Swedish IT sector. 

Outsourcing affects the demand on both the global and the local labor market, which affects 
the wages. Globally, it will likely increase the wages in the supplier countries in relation to 
western countries, while outsourcing so far led to a increasing income gap in the Swedish 
labor market. The latter is probably something that could be changed according to the law of 
supply and demand as more and more processes are possible outsource. 

We do not believe that outsourcing necessarily has to be a threat to Swedish companies. They 
will be able to compete with other advantages than low wages. However, Sweden needs to 
face the future through increased innovation and development. We are talking about a shift in 
the labor market where more technically skilled people, combined with entrepreneurship and 
innovation is the solution for companies. Competing with China and India, who can perform 
relatively standardized IT services in large scales and with great quality, will not be possible.  
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1 Inledning	  
 

1.1 Bakgrund	  
Redan 1776 förklarade Adam Smith, i sin bok Nationernas välstånd, vikten av att varje 
process utförs av rätt person, alltså en person som är specialist på just den processen. Han 
menade att fördelning av arbete var nödvändigt för att öka effektiviteten.1 Att outsourca 
handlar till stor del om att bereda utrymme för att göra det man är bäst på: kärnverksamheten. 
Det går därför att säga att outsourcing är dagens motsvarighet till Adam Smiths tanke, 
spännandes över nationsgränserna.  
 
I början på 1800-talet uppgick Kinas och Indiens andelar av den totala världsekonomin till 
nästan 50 %. Hundra år senare hade andelen krympt till knappa 30 % medan Västeuropas ökat 
från 24 % till 33 %, och USA:s från 2 % till 9 %. Ytterligare hundra år senare var Kinas andel 
bara 5 % men Västeuropas, och framförallt USA:s, andel hade fortsatt öka.2 

Nu står vi inför en ny förskjutning av den globala ekonomin. Kina, men även Indien, 
förväntas spela huvudrollen inom denna utveckling framöver. Under många år har Kina och 
Indien uppvisat en stark tillväxt med en ökande förskjutning mot mer kunskapsintensiv 
produktion av varor och tjänster. Kina och Indien har hittills dominerat marknaden för 
offshore outsourcing: Kina är definitivt det viktigaste landet när det gäller tillverkning men 
när det gäller tjänster så är Indien störst.  
 
Enligt Thondavadi och Albert började företag i mitten på 90-talet använda mjukvarubaserade 
affärssystem. Det blev lättare att överblicka verksamheten och outsourcing av enklare tjänster 
visade sig då fördelaktig. Under den perioden utfördes många av de processer som senare 
skulle outsourcas av personer som hade hyrts in från länder som Indien och Kina. Det var då 
naturligt att börja outsourca till andra länder istället för att importera kompetensen och 
fortsätta betala samma höga löner.3 

Vid sekelskiftet befarades flera IT-system krascha, fenomenet kallades för millenniebuggen. 
Under åren 1997-2000 krävdes därför mycket arbetskraft inom IT-sektorn och många 
nordamerikanska företag började outsourca. Deras framgång ledde sedan till att andra företag 
också var tvungna att följa i samma spår. Under internetboomen i början av 2000-talet 
krävdes mycket arbetskraft för webbprogrammering och uppskattningsvis 30-40 % av arbetet 
outsourcades.4 
 

                                                
1 Windrum, Paul & Reinstaller, Andreas & Bull, Christopher, The outsourcing productivity paradox: 
total outsourcing, organisational innovation 2008 s 207  
and long run productivity growth  
2 Braunerhjelm, von Greiff m.fl, Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi, 
Globaliseringsrådet 2009 s. 31 
3 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s 41 
4 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s 41-42 
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BPO (business process outsourcing) växte samtidigt snabbt fram, vilket i princip betyder 
export av rutinarbete som kundtjänst och försäkringskrav. IT utgjorde – och utgör – dock 
fortfarande en mycket större andel av outsourcade tjänster än BPO. 

Det som tidigare outsourcades var alltså mest underhåll och rutinmässiga saker men 2001 
började vissa företag outsourca hela projekt.5 Sedan började även leverantörerna utföra 
svårare uppgifter som produkttester, design och komplexa analyser. 

År 2008 var Indien det ledande leverantörslandet. Landet hade 65 % av världens outsourcade 
IT-jobb och 43 % av så kallat ”offshore affärsprocessarbete”. Men de är inte ensamma: 2011 
erbjöd hela 125 länder offshore outsourcing inom IT och BPO. Indien anses ledande eftersom 
de har många ingenjörer som pratar engelska. IBM är numera Indiens näst största privata 
arbetsgivare efter TCS. (Som – värt att anmärka – är leverantör av outsourcade tjänster). 6 

Outsourcingtrenden välkomnas inte av alla. Vissa menar att jobben lämnar väst och kan ha 
negativa effekter på dessa länders ekonomier. En av kritikerna är Harvardprofessorn Gregory 
Mankiw som menar att debatten inte tar hänsyn till de negativa effekter offshore outsourcing 
kan ha på ett lands ekonomi – det vi ser nu är dessutom bara toppen av ett isberg.7 

 

1.2 Syfte	  och	  mål	  
I den värld vi idag lever i har allt fler saker blivit handelsvaror tack vare 
kommunikationssamhället. Detta gör att det verkligen känns meningsfullt och aktuellt att rikta 
in sig just på den svenska IT-sektorn, då den i allra högsta grad kommer att påverkas av detta. 
Vårt initiala mål är att definiera begreppen inom outsourcing och klargöra vilka för- och 
nackdelar det finns med outsourcing. Vidare vill vi analysera vilka trender det finns att ta i 
beaktning för att slutligen kunna konstatera vilken påverkan outsourcingen har på svenska IT-
företag. Huvudfrågeställningen blir därför: 

Är outsourcingen av IT ett hot för svenska IT-företag? 

För att besvara frågan har vi brutit ned den i delfrågeställningar, som ska hjälpa oss på vägen: 

• Vad är definitionen av outsourcing och offshoring? 
• Varför genomförs outsourcing inom tjänsteföretag – vilka nackdelar och risker finns 

det? 
• Hur ser situationen med outsourcing av IT-tjänster ut idag? 
• Hur har outsourcingen påverkat den globala arbetsmarknaden och hur förväntas det 

fortsätta? 
• Går det att bestämma om outsourcingen är ökande eller avtagande? 
• Vilka konsekvenser får outsourcingen för svenska IT-företag och deras anställda? 

 

                                                
5 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s 41-42 
6 ”Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
7 Blinder, Alan, Offshoring: The next industrial revolution? Foreign Affairs, Mar/Apr2006, Vol. 85 
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1.3 Avgränsningar	  
• Arbetet avser att analysera framtiden för svenska tjänsteföretag inom IT och deras 

anställda. 
• Avser outsourcing till låglöneländer, främst Indien, men också Kina och Östeuropa. 
• Informationsinsamlingen kommer innefatta svenska och amerikanska tjänsteföretag. 

Dels för att vi ska få ett större underlag (mer amerikansk litteratur finns att tillgå) och 
för att vi anser att länderna står inför ungefär samma utmaningar. Slutsatsen kommer 
sedan bygga på de förutsättningar som svenska IT-företag har. 
 

1.4 Definitioner	  
Outsourcing 
I arbetet använder vi oss av begreppet outsourcing för att beskriva fenomenet när ett företag 
väjer att flytta produktion av varor eller tjänster till ett annat företag utomlands. Det 
fullständiga ordet för detta är egentligen offshore outsourcing, men förkortas ofta outsourcing 
eller offshoring, där vi alltså valt det något vanligare ordet outsourcing.  

Outsourcing har dock egentligen en bredare betydelse, och innebär att ett företag låter en 
tredje part sköta en eller flera processer åt företaget. Detta medför att outsourcingen kan delas 
upp i två kategorier: 

• Onsite outsourcing, innebär exempelvis att ett flygbolag köper in städtjänster av ett 
städbolag.8 

•  Offshore outsourcing, innebär att processen hanteras av ett annat företag i ett annat 
land. 9 
 

Det är den senare av dessa sorter som vi kommer syfta till när vi använder begreppet 
outsourcing i detta arbete.  

Uttrycket offshoring har också en bredare betydelse, som är att ett företag flyttar produktionen 
av en vara eller tjänst utomlands, och kan följaktligen delas in i två kategorier: 

• Inhouse offshoring, innebär exempelvis att ett företag startar en egen fabrik eller 
kundtjänstavdelning i ett annat land. 10 

•  Offshore outsourcing, som beskrivs ovan. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Outsourcing 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Outsourcing 
10 Becker, Ekholm m.fl. ”Produktionen flyttar utomlands?”s.18 
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Hur detta hänger ihop har vi illustrerat med följande bild: 
 

 

 

Figur 1 – Offshore outsourcing 

För att beskriva att ett företag bedriver offshore outsourcing så skriver vi ”att outsourca” för 
att ge bättre flyt i texten. Detta är lite kontroversiellt då man enligt Svenska akademins 
ordlista inte får böja outsourcing på det sättet. Det finns emellertid flera vetenskapliga artiklar 
som gör det (636 träffar på Google Scholar)11 och språkrådet tycker att det är rätt att använda 
böjningen. Det tolkar vi som att begreppet är vedertaget. Alternativa formuleringar hade varit 
”utlokalisera”, ”kontraktera ut” eller ”lägga ut på entreprenad”, men dessa känns för otydliga 
och byråkratiska, tycker vi.  

Insatsvaror 
Begreppet insatsvaror kommer förekomma ett flertal gånger. För att läsaren inte intuitivt ska 
förutsätta att det rör sig om en fysisk vara – t.ex. inom tillverkningsindustrin – kände vi att en 
kortare definition behövdes för att vidga begreppet.  

En insatsvara är något som behövs i produktionen av en slutgiltig produkt. Ett företag kan 
specialisera sig på att enbart producera, eller köpa in, insatsvaror som behövs i verksamheten. 
En vanlig missuppfattning är dock att en insatsvara inte kan vara en tjänst – tvärtom består 
mer än hälften av alla insatsvaror i de rika länderna av tjänster.12 Detta är vad som åsyftas i 
den här rapporten om inte annat anges. 

Inhouse och Insourcing 
Inhouse innebär att ett företag utför produktionen av en vara eller tjänst inom företaget. Det 
betyder att de som utför arbetet är anställda av företaget i fråga. Ett företag kan välja mellan 
att antingen utföra ett arbete inhouse – eller att outsourca det.13  

Insourcing sker när ett företag har bedrivit outsourcing och sedan flyttat tillbaka produktionen 
av en vara eller tjänst in i företaget igen.14  

                                                
11 http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Outsourca&btnG= 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_good 
13 http://www.investopedia.com/terms/i/in-house.asp 
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Tyst kunskap 
Tyst kunskap kan beskrivas som kunskap som är motsatsen till explicit eller formell.15 Det är 
alltså svårt att överföra sådan kunskap till en annan människa då den inte går att beskriva, 
istället anses den bara gå att förvärva genom att självupplevas. Fördelen med en trainee på ett 
företag är t.ex. just den att traineen kan förvärva den tysta kunskap som finns på företaget 
innan hen anställs. På samma sätt skulle tyst kunskap kunna överföras från ett outsourcande 
företag till leverantör genom att man skickar ett team som besitter stor del tyst kunskap, som 
på plats hos leverantören kan implementera den tysta kunskapen hos leverantörens anställda. 

2 Metod	  
Vårt analysarbete skedde löpande under uppbyggnaden av faktabasen. Denna bas formade vi 
genom att läsa vetenskapliga tidskrifter, läsa facklitteratur och att hålla en företagsintervju. Vi 
ställde oss frågan: Hur långt gånget är fenomenet och vad kan vi vänta oss i framtiden? 
Inledningsvis försökte vi hitta artiklar i KTH:s Primo och Google Scholar för att se var 
debatten kring ämnet outsourcing inom IT befinner sig idag. Sökord som användes då var 
“offshoring” + ”IT”, “offshore outsourcing” + “IT”, “outsourcing” + “IT”. Överblicken 
förenklade för oss vid skrivandet av synopsis. 

Vi formade därefter en teoretisk grund till ämnet outsourcing med hjälp av i första hand 
fackböcker, något som vi visste skulle behövas för att belägga, och ge legitimitet till arbetets 
senare del. När vi sökte efter dessa böcker användes samma sökord som ovan. I kapitel 4 
försökte vi sedan, i synnerhet i delen som beskriver vår företagsintervju, koppla tillbaka den 
konkreta IT-outsourcing som beskrivs till den allmänt beskrivna outsourcingen i kapitel 3. 
Detta för att visa hur kapitlen hänger ihop.     

Vi gjorde en företagsintervju för att se i vilken mån vår teoretiska sammanställning 
korrelerade med verkligheten och för att se om våra analystankar stämde överens med vad en 
expert tyckte. Efter intervjun knöt vi ihop de analystankar vi haft löpande under arbetet och 
började utforma slutsatserna.  

 	  

                                                                                                                                                   
14 Bergstra, J.A & van Vlijmen, S.F.M, Business Mereology: Imaginative definitions of insourcing and 
outsourcing transformations, 2010 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Tacit_knowledge 
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3 Allmänt	  om	  outsourcing	  
Detta kapitel behandlar outsourcing generellt. Vissa exempel, specifika för tillverknings- eller 
tjänstesektor används, det framgår i sådana fall.   

På en konkurrensutsatt marknad väljer många företag att använda sig av outsourcing för att 
reducera kostnader. Denna utlokalisering av produktion är möjlig genom avregleringar av 
handelshinder som tullar och kvoter, och en följd av den tekniska utvecklingen och ökade 
internationella konkurrensen.16   

Enligt en undersökning som svenskt näringsliv har genomfört så försvann 120 000 jobb från 
Sverige som en direkt konsekvens av att produktionen flyttades, under perioden 1999-2004. 
Indirekta effekter ledde till att ytterligare 180 000 jobb försvann. Ett exempel på indirekta 
effekter är minskad efterfrågan på insatsvaror producerade av svenska underleverantörer. 
Totalt blir det alltså ca 60 000 jobb per år.17 Enligt ITPS handlade det snarare om 2000-4000 
jobb per år. Den stora skillnaden i dessa uppskattningar beror på att det inte finns något säkert 
sätt att göra denna typ av beräkningar och det är överlag väldigt svårt att uppskatta hur 
omfattande outsourcing och offshoring är.18  

Ett sätt att uppskatta omfattningen är genom att mäta företags förändring av importerade 
insatsvaror relativt försäljningsvärdet.  Inom tillverkningsindustrin ökade andelen av 
importerade insatsvaror med i genomsnitt 24.3% mellan 1995 och 2005. Inom tjänstesektorn 
uppges måttet ha ökat ännu mer. Detta bör dessutom ses som en undre gräns för den totala 
outsourcingen, eftersom måttet inte anses fånga hela omfattningen av fenomenet.19  Måttet 
bygger nämligen på en kvot, som kan vara oförändrad om företagets försäljningsvärde i 
Sverige förändras proportionellt mot förändringen i importerade insatsvaror.   

Men varför väljer företag att outsourca? Vilka risker finns, och vad händer med de företag 
som inte outsourcar? Nedan gås lite grundläggande teori igenom. 

 

3.1 Fördelar	  
Rörliga kostnader 
Att ha en process inhouse räknas som en fast kostnad medan en outsourcad är rörlig. Detta 
betyder att en process som finns inhouse kostar lika mycket när den producerar för fullt som 
när den står stilla. Är processen istället outsourcad så kostar den nödvändigtvis inte något när 
den inte används. Ett företag kan därför med hjälp av outsourcing snabbt skala upp och skala 
ner sin verksamhet på ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt sätt.20 

 
Här visar sig skillnaden mellan outsourcing och offshoring tydligt för ett företag som bedriver 
offshoring, dvs. helt och hållet äger företaget i det låglöneland som levererar tjänsten. 
                                                
16 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.20 
17 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 21-22 
18 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 21-22 
19 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands?s.19-20 
20 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.8 
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Företaget kan ju då inte dra nytta av tidigare nämnda låga rörliga kostnader, det kommer ändå 
se likadant ut i resultaträkningen.  

Flexibilitetsaspekten innebär dessutom att det är en kostnadsmässig fördel att outsourca under 
en marknadsnedgång.21 Då lägger nämligen företag mer pengar på att hitta nya och behålla 
gamla kunder. Strategikostnaderna för detta är då väldigt höga och företagen försöker 
kompensera för dessa genom att dra ner på kringtjänster, som t.ex. kundsupport eller 
hanteringen av löneutbetalningar. Detta kan på ett smart sätt lösas med hjälp av outsourcing.22  

Outsourcing innebär dock ganska höga implementeringskostnader (vilket vi återkommer till i 
3.2 – implementeringskostnader). Under en marknadsnedgång finns det en risk att företag på 
grund av dessa implementeringskostnader inte har råd att outsourca även om de behöver 
lösgöra kapital för att hitta nya kunder. Detta gör att ovan beskrivna kostnadsbesparing inte 
alltid går att genomföra.   

Vi ser också en direkt nackdel med att göra fasta kostnader till rörliga i detta sammanhang. 
Om ett företag är beroende av en viss leverantör så är det förödande om denna leverantör 
höjer priset kraftigt. Hade företaget istället haft produktionen av varan eller tjänsten inhouse 
så hade kostnaderna lättare kunna kontrolleras. Företaget har då som alternativ att byta 
leverantör eller insourca, men båda alernativen medför implementeringskostnader. För att 
skydda sig mot prishöjningar kan långtidskontrakt skrivas men då riskerar företaget att betala 
överpris om det sker en prissänkning på marknaden.   

Absoluta kostnader 
Att reducera absoluta kostnader för att lösgöra kapital till nya initiativ är en av de största 
anledningarna till att outsourca.23 Hela 93 % av alla företag som outsourcar har 
kostnadsreduktion som en av faktorerna för att outsourca, och där spelar löneskillnader stor 
roll.24 Att outsourca till Indien kan reducera kostnaderna med upp till 85 % inom vissa 
områden.25 General Electric outsourcade t.ex. callcenters till Indien av denna anledning.  

Nedan följer några exempel på löneskillnader inom IT: 

• En projektledare inom IT tjänar i USA ca 100 000 USD per år medan motsvarande i 
Indien tjänar drygt 20 000 USD per år. 

• En senior programmerare i USA tjänar ca 90 000 USD per år medan motsvarande i 
Indien tjänar ca 14 000 USD per år. 

• En mindre erfaren programmerare tjänar i USA ca 65 000 USD per år medan 
motsvarande i Indien tjänar ca 7000 USD per år.26 
 

                                                
21 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s 4-5 
22 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.3-4 
23 Implications of service processes outourcing on firm value Lee, Ruby & Kim, Deakwan s. 856 
24 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.10 
25 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.5 
26Http://www.payscale.com/rcsearch.aspx?category=Job&str=software&CountryName=United+States&SourceI
d=Country 
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IT-lönerna i Indien är alltså ca 80-85% lägre än i USA. (Lönenivåer diskuteras vidare i 5.1 – 
Prispress kontra jämvikt.)  

Att anställa i Sverige innebär även mycket högre arbetsgivaravgifter än att i USA eller i 
flertalet EU-länder, och ännu större är skillnaden i jämförelse med Indien och Kina.27 Där är 
en arbetsvecka upp till 70-80 timmar lång, medan vi i Sverige på motsvarande jobb bara 
arbetar 40 timmar.28 I Sverige har vi som tidigare nämnts dessutom högre löner. 

Det finns också faktorer som gör att priserna hålls nere bland outsourcingleverantörerna. Vi 
kan ta BPO-tjänster som ett exempel. Då det finns många leverantörer som erbjuder just BPO-
tjänster så skapas ett priskrig som håller priserna nere. 

Ökat fokus på kärnverksamheten 
Kärnverksamhet kan definieras som verksamhet som är specifik och absolut nödvändig för en 
organisations värdekedja.29 Vi har anat en föreställning om att kärnverksamheten är något 
som inte ska outsourcas. Det är dock inte så enkelt eftersom synen på vad som räknas till  ett 
företags kärnverksamhet och lämpligheten i att outsourca olika uppgifter ständigt förändras. 
(Mer om denna trend går att läsa under 4.2 – e-handel och 4.2 – Affärssystem) 

Emellertid är ett ökat fokus på kärnverksamheten en viktig anledning till att outsourca.30 
Varje gång ett företag överväger att outsourca något så är det viktigt att fråga sig: 

• Vad är vårt företags kärnverksamhet och spetskompetens? 
• Var är ledningens tid och resurser till bäst nytta? 

Man bör också väga kostnaden av att outsourca ett nytt ansvarsområde mot 
alternativkostnaden det innebär att låta kärnverksamheten ”bli distraherad” av att själv 
administrera det aktuella området. 31   

En lyckad outsourcingsituation tillåter alltså företag att fokusera på sina anställda och sina 
resurser och kan på så sätt öka sin konkurrenskraft.32 Företaget får även tillgång till 
specialistkunskap som inte alls på samma sätt behöver läggas tid och pengar på som en vanlig 
anställd.33 (Det återkommer vi till i 3.1 - Tillgång till specialistkunskap). 

Kvalitet 
Nadu Thondavadi menar att genom att exportera det som inte är företagets kärnverksamhet så 
ökar otvivelaktigt kvaliteten på processen eftersom den leverantör företaget outsourcar till ser 
denna verksamhet som sin kärnverksamhet och därmed det som är viktigt att ha fokus på. 
Utländska leverantörer gör ständigt förbättringar genom olika kvalitetssystem och tar ofta in 
granskningsrapporter från oberoende organ. Dessa åtgärder hade inte ett företag med annan 

                                                
27 Allt fler kvalificerade jobb går till låglöneländer (SvD 2004-01-21) 
28 58 % av svenskarna tror att globaliseringen hotar jobben (DN 2005-11-05) 
29 http://www.tnc.se/hoer-terminologiarbete-till-kaernverksamheten.html 
30 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.9 
31 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.9 
32 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.36 
33 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.9 
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kärnverksamhet gjort, de hade troligtvis lagt tid och pengar på kärnverksamheten istället.34 
 
Andra källor bestrider att kvaliteten ökar vid outsourcing, bl.a. för att många repetitiva och 
basala uppgifter utförs av överkvalificerad personal, men främst därför att 
outsourcingindustrin har så stor personalomsättning.35 Det är dock ett problem som kan 
undvikas, vilket kan läsas om i vår företagsstudie. (Kap 4.3).  

Oavsett vilket, anser många företag, t.ex. amerikanska, att det är attraktivt att kunna skriva 
”made in the USA” på sina produkter och på så sätt signalera hög kvalitet till sina 
konkurrenter, vilket också måste tas hänsyn till i kvalitetsdiskussionen.36 Detta är dock 
framförallt något som är relevant för tillverkningsindustrin.  

I början av ett outsourcingsamarbete kan det vara svårt att få leverantören att leverera rätt 
kvalitet. (Hur detta ändar sig med tiden berättar vi mer om i 3.3 – Valet att inte outsourca.) 

Tillgång till specialistkunskap 
Gapet mellan antalet personer som jobbade inom IT i USA och antalet kompetent folk som 
branschen behövde var ca 72000 personer år 1995. År 2002 hade denna siffra ökat till hela 
330 000.37 Vi tror att denna kraftiga ökning berodde på USA:s starka tillväxt under slutet av 
90-talet. Dessa siffror förklarar att företag på slutet av 90-talet såg ett behov, och inte bara en 
kostnadsfördel, av att outsourca verksamheten till låglöneländer. 

Att outsourca för att få tillgång till spetskompetens är numera mycket vanligt, hela 55 % av 
alla företag som outsourcar gör det delvis för att få tillgång till specialistkunskap.38 Detta 
beror på att det är brist på kompetens i många utvecklade länder. Det är inte bara en 
kvantitativ brist; vissa låglöneländer, såsom Kina och Indien, kan erbjuda en spetskompetens 
som inte finns någon annanstans.39 Forskaren och nationalekonomen Marian Radetzki 
konstaterar att de företag som i dagens läge kommer på en innovation snabbt inser att det är 
bättre att flytta produktionen till Kina eller Indien, då det finns gott om välutbildat folk där.40 
Indien och Kina har med sina enorma folkmängder mycket kompetens att erbjuda: Indien har 
en dryg miljard invånare, 300 miljoner av dem pratar engelska, och 6 miljoner av dem går i 
något av de 200 universiteten eller 5000 högskolorna. Bara i Kina utexamineras 600 000 
ingenjörer varje år.41 

Svenska företag kan i viss utsträckning hämta specialistkunskap inom landet utan att anställa, 
genom att ta in en konsult. Man undviker då eventuella språkbarriärer men konsultkostnader 
är höga. 

 

                                                
34 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.10 
35 Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
36 “Industrins sköna revansch” (Veckans Affärer 2013-04-04) 
37 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.10 
38 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.10 
39 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.15 
40 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 8 
41 China Is Poised for an I.T. Golden Age (New York Times 2011-12-05) 
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Snabbare process- och produktutveckling 
Att outsourca processer ökar produktiviteten huvudsakligen tack vare två anledningar: 

• Tillgång till ett stort utbud av kompetens, som vi nämnde i förra stycket. 
o Det är dessutom så att strukturen på marknaden för outsourcing i Indien gör att 

västerländska företag på väldigt kort tid kan få tillgång till personerna som besitter 
denna kompetens. 42 

o Inom tillverkningsindustrin kan företagen genom outsourcing se till att delar av 
slutprodukten produceras/tillverkas samtidigt av personer som är specialister på 
just den komponenten. Detta gör att processen blir snabbare och produceras med 
högre kvalitet (som vi nämnde i 3.1), förutsatt att kommunikationen fungerar väl 
och monteringen blir lyckad.43 

• Skillnader i tidzon. 
o Programmerare i USA eller Europa kan lämna över sin programkod när 

arbetsdagen är slut till en programmerare i en annan tidszon och på så vis kan 
produktionsstopp undvikas.44 Vi tror att detta även går att applicera på andra typer 
av tjänster än programmering, men att det såklart är omöjligt för 
tillverkningsindustrin. Baksidan är att om löpande kommunikation krävs så 
försvårar tidsskillnaden och kan istället göra så att processen går långsammare.45 
 

3.2 Nackdelar	  
Finansiella kostnader – påtagliga och dolda 
En kostnadsreduktion på upp till 85 % kan alltså uppnås med outsourcing, men det anses 
ytterst sällsynt och representeras av en situation där kostnaden för löner byts ut rakt av. Det 
finns mycket mer att ta med i beräkningen. Företag bör beräkna en totalkostnad för 
outsourcing som också inkluderar kostnaden för att välja leverantör, management-tid för att 
vägleda leverantören i starten, minskat goodwill, (det har t.ex. förekommit en debatt om att 
det borde lagstadgas så att företag inte kan använda offshore outsourcing46; företag som 
outsourcar kan uppfattas som förrädare i hemlandet47) och risken med att lämna över en viktig 
process till en leverantör utomlands. Vid outsourcing krävs det mycket starkare bevakning av 
datasäkerhet och intelligent kapital. Hade processerna varit onsite hade risken varit lägre och 
därför hade företagen inte behövt lägga pengar på bevakning.48 

Även om företagets management behöver lägga mindre tid på det som inte är 
kärnverksamheten så måste ändå en viss tid läggas på att styra de outsourcade funktionerna 
även efter en lyckad implementering. Kostnaden för detta glöms ofta bort då det inte är en 
kostnad som går att ta på.49 Det är också väldigt svårt att beräkna dessa kostnader då både 

                                                
42 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.15 
43 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.8 
44 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Outsourcing 2004 s.17-18 
45 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.10 
46 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.23 
47 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.10 
48 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.24 
49 Rietzig, Markus & Wagner, Stefan, The hidden costs of outsourcing: Evidence from patent data, 2012 
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problemens komplexitet och frekvens varierar. Det är ändå viktigt att lyckas bestämma 
ungefär hur stora dessa kostnader är för att påvisa om outsourcingen är bra eller inte. 50 

Risken har också en helt ogripbar aspekt: det är svårt att sätta en kostnad på risken att känslig 
information hamnar i någon annans händer, och vilka kostnaderna för de eventuella 
konsekvenserna av detta skulle vara.51 Detta är alltså en individuell bedömning som alla 
företag måste göra vid valet att outsourca. (Läs mer under 4.3) Trots alla dessa aspekter anses 
ändå slutkostnaden oftast vara lägre vid outsourcing.52   

Implementeringskostnader 
De högsta implementeringskostnaderna är: 

• Bedömning och val leverantör, vilket inkluderar att: 
o Begära in information 
o Begära in offerter 
o Utvärdera offerter och leverantör. Detta kräver seniora och duktiga människor, 

vilket kostar mycket pengar. Alternativet är att anlita en konsult men det kostar 
minst lika mycket pengar. 

o Förbereda kontrakt 
• Vid flytt av den pågående processen: 

o Val av vilken/vilka processer som ska outsourcas 
o Implementera processen på annan ort. Detta innebär många steg där bland 

annat kunden ofta måste betala för att lära upp leverantörens personal. Detta 
kan ta bort 30-50% av kostnadsbesparingen. Företagen har även höga 
kostnader för personer som måste övervaka processen extra noggrant i 
början.53 

I sammanhanget är det värt att nämna att dessa implementeringskostnader kan vara förgäves. I 
ett scenario där marknaden ändras och den vara eller tjänst som var tänkt att outsourca inte 
längre är nödvändig så måste en påbörjad outsourcing avbrytas, och kostnaden för 
implementeringen blir en kostnad spenderad i onödan. Ett exempel när företagen inte ville ta 
denna risk är när e-handeln var ny. (läs mer om detta i 4.2 – e-handel) 

Affärskostnader 
Affärskostnader måste sammanvägas för att kunna avgöra den faktiska kostnadsreduceringen. 
Vidare måste företagen också väga in hur stor processförbättring när det gäller kvantitet och 
kvalitet som outsourcingen kommer att ge. 

Till affärskostnader hör, förutom löner: 

• Kostnad för IT-infrastruktur 
• Kommunikationskostnader 

                                                
50 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.23 
51 Oshri, Kotlarsky, Willcocks. The handbook of global outsourcing and offshoring s.8 
52 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.23 
53 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.24 
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• Kostnad för egendom (mark och byggnader)54 

Lägger man på alla dessa kostnader på så talar vi inte längre om den kostnadsreducering på 85 
% som tidigare nämnts, utan snarare runt 35 %. 55 

 

3.3 Valet	  att	  inte	  outsourca	  	  
Ett företag som står inför valet att outsourca eller inte kan vara frestat att inte outsourca då det 
finns kortsiktiga fördelar med att låta bli. Vi tänker oss en konkurrenssituation mellan två 
företag där det ena företaget väljer att outsourca medan det andra företaget väljer att inte göra 
det. Det företag som väljer att behålla verksamheten onsite har till en början fördelar gentemot 
det andra företaget: De slipper avskeda folk, vilket annars ger minskad goodwill, slipper ändra 
i sin ledarstab, vilket sparar tid, och att man undgår implementeringskostnader. Men om det 
konkurrerande företaget lyckas bra med sin outsourcing kan det vara förödande på lite längre 
sikt för företaget som behöll verksamheten onsite. 

Om det företag som outsourcade gör det framgångsrikt kommer de kunna pressa priserna och 
i vissa fall höja sin kvalitet, då företaget kan fokusera mer på kärnverksamheten. Även om 
just kvaliteten kan vara ett problem i början av ett outsourcingsamarbete så har 
leverantörernas specialistkunskap potential att höja kvaliteten. De pressade priserna kan 
betyda att företaget som inte outsourcade förlorar marknadsandelar vilket leder till lägre 
marginaler och man tvingas göra kostnadsbesparingar. De anställda som inte arbetar med 
kärnverksamheten, vars jobb tidigare räddades genom att behålla verksamheten inhouse, 
riskeras då att sägas upp.  Företaget är då under stor press och om det bestämmer sig för att 
ändra strategi och outsourca, kan det vara problematiskt. I denna utsatta situation, med 
nedskärningar och omorganiseringar kan det vara svårt att hitta tillräckliga resurser för att 
genomföra en lyckad outsourcing. Detta kan leda till stress som gör att överlämningen till 
leverantör blir misslyckad. 56 

Det finns såklart en risk med att vara först då det är svårt att veta om outsourcingen kommer 
vara lönsam. Företaget som gör flytten först kan tänkas göra det till ett lägre pris, eftersom 
lönerna i leverantörslandet då är som lägst. Å andra sidan kan fler leverantörer på sikt bli 
tillgängliga, som kan bedriva priskrig mot varandra. Därför kan det vara fördelaktigt att vänta 
med att outsourca. 57 Även kvaliteten på varor och tjänster från leverantörerna tror vi skulle 
kunna öka med tiden.  

Ser vi till ett ännu längre tidsperspektiv så finns risken att förutsättningarna ändras t.ex. 
genom att priserna från leverantören ökar så mycket att det inte längre är lönsamt att bedriva 
outsourcing där. Efter vår intervju med IT-företaget Verisec (se 4.3 – Verisec) fick vi bilden 
av att företag är ovilliga att ta implementeringskostnaderna för att insourca ett 
outsourcingsamarbete som inte längre är lönsamt. Detta kan ses som en omvänd situation mot 

                                                
54 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.25 
55 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.22 
56 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.33 
57 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.34 
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det vi beskrev ovan, eftersom det företag som valde att outsourca nu tappar konkurrenskraft 
för att det är kostsamt att insourca.  

För att illustrera hur för- och nackdelarna fördelar sig under och efter implementeringsfasen 
har vi gjort följande matris. 

 

Figur 2 - Matris över för- och nackdelar 
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4 Outsourcing	  inom	  IT	  

4.1 Globaliseringen	  ökar	  outsourcingen	  av	  IT-‐tjänster	  
Utvecklingen idag präglas av ökad uppdelning av produktionsprocessen och en ökad 
internationell specialisering inom branscher.58 Detta har möjliggjorts av förbättrade 
informations- och kommunikationssystem – något som både är ett resultat av och ett bidrag 
till globaliseringen.  

Tidigare var det mest ”arbetare” som påverkades av den globala konkurrensen men nu 
påverkas även tjänstemännen, då även deras arbete utsätts för global konkurrens.59 Nu kan 
såväl callcenters som forskning och utveckling ligga i utlandet, detta är en konsekvens av den 
liberalisering som har skett inom handeln i tjänstesektorn.60 Många tjänster har nu blivit 
möjliga att importera, och många dataprogram kan lätt överföras i elektronisk form.61  

Detta har lett till att de företagens outsourcing vuxit enormt. 1998-2006 steg exempelvis 
sysselsättningen i de tyska multinationella företagens utländska dotterbolag 48 %, från 1.3 till 
knappa 2 miljoner anställda.62 Onekligen leder denna förflyttning av arbete till att anställda 
inom vissa sektorer i i-länderna förlorar jobbet.  
 

4.2 Att	  outsourca	  IT	  
Som vi beskrivit under rubrik 3 så finns det en del för- och nackdelar med outsourcing. För att 
illustrera hur dessa teorier har använts historiskt så kommer vi här beskriva hur 
företagsledningar har resonerat kring tre typer av IT-tjänster som i teorin skulle kunna 
outsourcas. Detta följs av ett nutida exempel, grundat på det outsourcande IT-
säkerhetsföretaget Verisec, som vi gjort en intervju med. 

Y2K 
Mellan 1995 och 2000 var USA:s ekonomi under stark utveckling. Under den tiden blev det 
väldigt dyrt att utveckla och underhålla en väl fungerande infrastruktur för mjukvara. Det 
vissa företag då gjorde var att hyra in kompetens som kunde göra arbetet till en mycket lägre 
kostnad, denna kostnad var ändå mycket högre än kostnaden för att outsourca. Många 
amerikanska företag hade redan innan detta outsourcat affärsprocesser såsom hanteringen av 
löneutbetalningar, kundsupport, och datainformation så det fanns ingen anledning att tro att 
det inte skulle gå bra att outsourca även mjukvarurelaterade arbetsuppgifter.63 

Den påstådda katastrof som millenniebuggen fruktades innebära var kraftigt överdriven, det 
var egentligen ingen risk att flygplan skulle krascha och tåg kollidera, men det kunde bli små 
buggar i vissa viktiga system. Lösningen på problemet var rutinmässig och inget som 
räknades till företagens kärnverksamhet.64 Detta gjorde att outsourcingen fick ett rejält 
                                                
58 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 9 
59 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 10 
60 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 10 
61 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.10 
62 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.58 
63 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.3 
64 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.44 
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uppsving mellan 1997-1999. Runt 1998, då avbuggningen var på topp hade infrastrukturen 
kring hela processen blivit väl utvecklad och företag kunde outsourca hela processen. Dessa 
år i slutet av 90-talet var väldigt viktiga för leverantörerna då de blev kända för att kunna 
leverera excellent utförda mjukvarulösningar. Hela 80 % av arbetet med att undvika buggen 
gjordes då i låglöneländer. Att åtgärda millenniebugg-problematiken tillhörde, till skillnad 
från affärssystemen som beskrivs nedan, inte företagen i västvärldens kärnverksamhet så det 
kunde de med lätthet outsourca.65 (outsourcing och kärnverksamhet beskrivs i 3.1 – ökat fokus 
på kärnverksamhet) Även andra fördelar med outsourcing som t.ex. reducerade kostnader och 
förbättrad kvalitet kunde företagen som outsourcade tillgodose sig. (Dessa fördelar finns 
beskrivna i 3.1 – Rörliga/Absoluta kostnader och 3.1 - Kvalitet) 

Affärssystem 
Affärssystem, som även kallas ERP (enterprise resource planning), är ett program som 
hanterar ett företags styrning och administration. Affärssystemet ska helst täcka hela 
verksamheten och kunna hantera all tillhörande information som en enda stor databas. Alla 
företagets applikationer är då ihopkopplade och om någon ändrar programkod eller liknande 
på ett ställe så ändras det över hela företaget. På detta vis är ny information tillgänglig överallt 
på en gång.66  

Men eftersom affärssystemen kan avslöja stora delar av ett företags produktion- och 
affärsprocesser så vågade företag generellt inte outsourca affärssystemen i början av 2000-
talet.67 Detta synsätt verkade dock ha ändrats i en svensk studie gjord 2005, då 39 % av alla 
tillfrågade små och medelstora svenska företag var villiga att outsourca delar av 
uppbyggnaden av affärssystemet. Anmärkningsvärt är att hela 55 % av företagen har 
erfarenhet av att outsourca affärskritiska system, vilket skulle kunna beskrivas som något som 
snuddar vid kärnverksamheten. Detta tros bero på att den nya generationen företag inte gör 
skillnad på att outsourca mer eller mindre kritiska system.68 Företaget Verisec är ett av dessa. 
(se 4.3.) Vi kommer analysera hur synen förändrats på området lite längre fram. 

Att utforma ett affärssystem är alltså egentligen en IT-tjänst som inte tillhör 
kärnverksamheten i ett företag, utan är bara ett verktyg. Sekretessen som krävs vid 
hanteringen borde kunna leda till att företag resonerar olika kring möjligheten att outsourca 
affärssystemet. (3.1 – ökat fokus på kärnverksamhet) 

	  	  
E-handel  
E-handel är helt enkelt alla affärer som kan göras på internet, alltså inte bara sidor som Ebay 
och Amazon.com utan även B2B. 1999 ökade e-handeln kraftigt behovet av 
mjukvaruutveckling. Brist på tillgängliga programmerare som kunde göra bra 
onlineplattformar gjorde att kostnaderna sköt i höjden. Ändå valde företag att göra arbetet 
onsite eftersom det tillhörde kärnverksamheten, branschen utvecklades dessutom så snabbt att 

                                                
65 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.45 
66 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=aff%E4rssystem 
67 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.42-44 
68 ”Många företag vill outsourca sitt affärssystem” IDG, 2005-05-18 
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det var svårt att förutsäga i vilken riktning den skulle gå.69 Att lägga stora pengar på något 
som är känsligt för hur marknaden svänger är riskfyllt då implementeringskostnaderna 
riskerars gå förlorade utan nytta. (Läs mer under 3.1 – Implementeringskostnader)  

E-handel rör organisationernas kärnverksamhet ännu mer än ERP då den berör allt från 
säljkanaler, leverantörer och slutkunder. Företagen tyckte att e-handel låg väldigt nära 
företagens inkomstkälla, vilket ledde till att företagsledningarna inte kände sig bekväma med 
att outsourca detta. Dessutom anses e-handeln så viktig, och involverar så många delar i 
företaget, så det rent praktiskt är lättare att genomföra arbetet inom ett geografiskt litet 
område.70 Detta tror vi kan gälla även för affärssystemen eftersom det har många likheter med 
e-handeln.  

Precis som med affärssystemen hade det skett en förändring inom e-handel i mitten av 2005 
då 34 % av de tillfrågade företagen i tidigare nämnda svenska studie skulle kunna tänka sig att 
outsourca e-handelssystemet. 71 

 

4.3 Verisec	  
Vi gjorde ett besök hos det svenska, outsourcande IT-säkerhetsföretaget Verisec i april. 
Verisec började outsourca sin utveckling under 2008. Det skedde i samband med att 
kompetens kom in i företaget som hade tidigare erfarenhet från outsourcing, framförallt till 
Kina och Indien men också Östeuropa. I början gjordes enbart enhetstester – men målet var 
hela tiden att på sikt överlämna hela utvecklingsbiten, vilket nu har gjorts.     

I Sverige är som tidigare nämnt uppsägningar mycket kostsamma och svåra att genomföra. 
Att i ett tidigt skede outsourca istället för att anställa är ofta en fördel. (Läs mer om vad 
konsekvenserna annars kan bli i 3.2 - Valet att inte outsourca) När Verisec skulle börja bygga 
egna produkter handlade det mycket om att minimera den risk det innebär att anställa folk i 
Sverige och undvika de höga konsultkostnader som hade varit alternativet.  

 
Kompetens var också en viktig faktor i beslutet att outsourca. (Läs mer under 3.1 - Tillgång 
till specialistkunskap) Verisec tyckte att kompetensen var svår att hitta i Sverige men hög i 
Serbien. I Sverige slåss företagen om samma folk så det är svårare och dyrare att anställa. 
Dessutom menar man att högskolorna där ställer högre krav.  

Lönerna är lägre i Serbien än i Sverige för den kompetens som Verisec eftersöker. Mycket av 
teorin förespråkar outsourcing av IT till Indien då landet både erbjuder en stor kompetenspool 
och lägre löner. Verisecs uppfattning är att Serbien är ett bättre alternativ då 
anställningslojaliteten uppfattas som högre och löneskillnaden är försumbar. ”Folk byter inte 
jobb för några dollar mer i timmen”, menar man, vilket i Indien leder till en ganska snabb 
ökning av den generella lönenivån. (se 3.1 – Absoluta kostnader) Dessutom är kontinuiteten 

                                                
69 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.45 
70 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.45 
71 ”Många företag vill outsourca sitt affärssystem” IDG, 18-05-2005  
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som uppnås bättre med låg personalomsättning. Andra generella fördelar som framhålls med 
outsourcing till Serbien är kortare restid och liten tidsskillnad.   

Problematiken som många företag brottas med är i vilken utsträckning leverantören ska få 
tillgång till affärssystemet och potentiellt känsliga uppgifter. Risken finns att en leverantör 
som får insyn i hela verksamheten kopierar idén. (se. 3.2 – Finansiella kostnader – påtagliga 
och dolda) Detta förklarar också en del av tveksamheten kring outsourcingen av affärssystem 
och e-handel. Verisec uppger tvärtom att de har haft en medveten kunskapsöverföring till 
Serbien, för att de ska ha fulla medel att utföra sina jobb väl. Det rör sig alltså inte om enbart 
rutinmässiga arbeten som utförs i Serbien, utan Verisec prioriterar förståelse och 
initiativförmåga hos sina leverantörer. Man har under lång tid byggt upp en personlig relation 
med dessa och har dessutom flyttat kundservice dit, så leverantören får förståelse för 
kundernas problem.   
 
Denna transparanta inställning till sin leverantör beror på att Verisec känner sig bekväma med 
att även om utvecklingen skulle hamna i någon annans händer så kommer de ändå inte kunna 
hota Verisec i termer av omvärldsanalys, marknadsföring och försäljning. De menar att 
utvecklingen bara utgör 10-15% av produktionskostnaden. Verisec är alltså också ett av de 
företag som de senaste åren vågat sig på ett högre risktagande än de tidigare IT-företagen 
gjorde. (Läs mer under 4.2) Företagets syn går intressant nog emot Thondavadis (se 5.1 – 
prispress kontra jämvikt) som inte tycker att Östeuropas tillgång till marknaden i väst är att 
underskatta – de kan alltså snabbt bli av med kunder om utvecklingsarbetet kopieras.  

Verisec menar att den tid och de kostnader etableringen i Serbien inneburit gör att det 
kommer finnas en viss tröghet i deras beslut att flytta vidare eller insourca, t.ex. vid en 
höjning av lönenivån. (Se 3.2 - Implementeringskostnader) Det kan vara en farlig strategi. 
Konservativa företag kommer snabbt kunna konkurreras ut av sina motståndare.  
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5 Analys	  	  

5.1 Trender	  pekar	  åt	  olika	  håll	  
Vad händer egentligen på outsourcingmarknaden? Verisec är ett litet företag i sammanhanget, 
och deras beteende på marknaden kan inte ses som ett facit för hela utvecklingen. Vi tycker 
oss ha kunnat skönja vissa trender, och alla pekar inte i samma riktning. Mycket tyder 
fortfarande på att svenska företag fortsätter outsourcingen i hög grad, samtidigt kan man se 
snabbt ökande löner i de stora leverantörsländerna, något som borde bromsa expansionen. 
Vissa menar att det som kunnat outsourcas redan är gjort och spår en avtagande trend 
samtidigt som en mer liberal syn på vad som är lämpligt att outsourca växt fram. Dessa 
huvudspår redogör vi för nedan. 

 

 

Figur 3 - Trender pekar åt olika håll 

 
 
 
Prispress kontra jämvikt 
Att konkurrera med billigare arbetskraft leder till prispress, eftersom andra företag kan 
erbjuda sina produkter till lägre pris än de med dyrare arbetskraft. Kunderna förväntar sig då 
förstås att även ett företag som inte har tillgång billig arbetskraft ska möta den prispressen, 
annars söker de sig vidare. Anledningen till att svenska IT-jätten Logica varslade några 
hundra personer 2012 anges vara kombinationen av stagnerad marknad samt prispress. Andra 
stora företag som aviserade stora neddragningar under samma år var CSC, Tieto, Fujitsu och 
HP.72  
 
Prispressen leder till en ond cirkel då ytterligare jobb flyttar till låglöneländer för att möta 
utvecklingen – vilket leder till ytterligare prispress. Företag blir dessutom bättre och bättre på 
att outsourca effektivt. De hittar numera i allt större utsträckning leverantörer i låglöneländer 
som kan utföra samma sorts jobb, fast billigare.73  
                                                
72 De låter kvasten gå – press på jättar (IDG 2012-10-16) 
73 De låter kvasten gå – press på jättar (IDG 2012-10-16) 
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Prispressen på IT-marknaden uppskattas till 3-5 % varje år, en siffra som uppges vara 
proportionerlig mot det arbete höglöneländerna outsourcar till låglöneländer.74 En analytiker 
menar att många av företagens stora problem är att de tillhandahåller för vanliga tjänster, 
vilket leder till att konkurrensen blir mördande.75  

Just dessa vanliga, enkla tjänster är något som återkommer i debatten om svenska företags 
framtid. Vissa går så långt så de menar att Sverige kommer förvandlas till ett tekniskt u-land 
om inte platserna på universitet och högskolor utökas. Sverige måste dessutom satsa på 
entreprenörerna; annars kommer vi i framtiden sitta med låglönejobben i Sverige.76 Detta är 
något vi återkommer till i slutsatsen. 

Prispressen kan alltså ses som en faktor som driver outsourcingen vidare. Men givet att 
löneskillnaderna minskar mellan låglöneländerna och väst över tid kommer dessa marknader 
bli mindre attraktiva för nyetablering av kostnadsskäl – något som håller på att hända.77          

Outsourcing innebär ju stora dolda kostnader, vilket såväl tjänsteföretag som tillverkande 
industrier är väl medvetna om. (Läs mer under 3.2) Enligt KPMG, företaget som förra året 
(2012) förutspådde ”The Death of Outsourcing”, accelererade outsourcingen kraftigt under 
finanskrisen 2008-2009. Företag skickade iväg allt mer komplexa uppgifter till utlandet. 
Företagets ledande offshoring– och outsourcingexpert Cliff Justice, menar dock att företag nu 
inser att de har förlorat kontakten med flera viktiga företagsfunktioner.  
 
Dessutom håller kostnadsbesparingen som startade outsourcingen från första början på att 
försvinna, enligt KPMG. Priset för skickliga analytiker och produktutvecklare i Indien och 
Kina har ökat med 30 % per år de senaste åren.78 Enligt Justice kan kostnaden för en sådan 
arbetare vara större i Indien och Kina än i västvärlden om man beaktar nackdelarna med att 
vara flera tidzoner bort från huvudkontoret. Även för programmerare hävdades 
löneskillnaderna ha minskat snabbt.  

Att kostnaderna för att outsourca ökar i kombination med att andra faktorer inte kan väga upp 
skulle tyda på att vi närmar oss ett jämviktsläge där det inte längre är lönsamt att outsourca. 
De andra faktorerna är här det vi i kapitel 3 beskrev som fördelar och nackdelar med 
outsourcing, där fördelarna motverkar ett jämviktsläge medan nackdelarna drar mot ett.  

Det finns skäl att ifrågasätta siffrorna som anges av KPMG. Vi jämförde själva löneskillnader 
mellan amerikanska och indiska programmerare (se 3.1 – absoluta kostnader) vilka pekar på 
att förändringen ännu inte verkar har kommit igång ännu, då löneskillnaden var ungefär lika 
stora 2004 på vad vi anser är liknande jobb.79 

                                                
74 De låter kvasten gå – press på jättar (IDG 2012-10-16) 
75 De låter kvasten gå – press på jättar (IDG 2012-10-16) 
76 Kina kör ifrån Sverige som it-land (Ny Teknik 2012-10-09) 
77 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.41 
78 “Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
79 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.35 
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Att outsourca till andra billigare länder är såklart ett alternativ men det är riskfyllt att testa nya 
marknader och de redan beprövade alternativen kan ha andra komplikationer. Östeuropa t.ex. 
har i större utsträckning än Indien och Kina tillgång till marknadskanaler och kundkontakter 
som kan matcha de västerländska företagen. Det kan därför upplevas riskfyllt att ge 
östeuropeiska företag tillgång till för mycket information om teknik och innovationer.80  

Tanken från början var att de leverantörer man outsourcade till skulle kunna göra enklare 
uppgifter bättre, och om de inte gjorde dem bättre så skulle det i alla fall vara väldigt billigt. 
Men verkligheten har visat att outsourcingleverantörerna är minst lika dåliga på att göra 
tråkigt back-office-arbete. Därför har många outsourcingsamarbeten slutat med besvikelse 
och rättstvister.81 

Det är värt att påpeka att det finns faktorer som motstrider den bild Justice vill måla upp. Det 
glöms bort att det finns många andra länder än Indien att outsourca till. Vi tror att det 
fortfarande finns stora kostnadsbesparingar att hämta i andra länder som tillsammans kan ta 
Indiens roll. Vi tycker också att de fördelar som vi berättade om tidigare i arbetet inte alls tas 
med i beräkningen. Den spetskompetens som finns i Indien kommer knappast att minska, för 
att ta ett exempel. Ett annat exempel är att tidzonerna går att använda som en fördel, och det 
faktum att det finns länder i andra tidszoner kommer aldrig att förändras. 

I bilden på nästa sida har vi illustrerat hur det ovan nämnda jämviktsläget ser ut. Värt att tänka 
på är att det som vi kallar för andra faktorer är de för- och nackdelar, som inte rör 
lönekostnader, som vi berättade om i kapitel 3. Hur dessa andra faktorer påverkar enskilda 
företag varierar mycket.  

 

Figur 4 – Jämviktsläge 

                                                
80 Thondavadi, Nadu & Albert, George, Offshore Outsourcing 2004 s.48 
81 Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
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Avtagande outsourcing kontra fler typer av tjänster outsourcas 
Princetonekonomen Alan Blinder drar slutsatsen att vart fjärde jobb i USA i princip är möjligt 
att outsourca till ett annat land.82 Det betyder dock inte, enligt honom, att det nödvändigtvis 
kommer bli så.83 150 000 ”business-services ”-jobb försvinner, enligt Cliff Justice, förvisso 
fortfarande årligen från Europa och USA pga. outsourcing men vissa spår att det kommer att 
avta efter 2014 och upphöra helt 2022.84  

Den främsta anledningen till att outsourcingen spås avta är att de flesta jobb som är lätta att 
outsourca redan har outsourcas. En indisk analytiker vid namn Pralay Das hävdar att 
tjänstesektorn för västerländska banker och finansinstitut redan har outsourcat 80 % av vad 
som är lämpligt. Då outsourcingen av IT har pågått längre än outsourcingen av banktjänster är 
det inte orimligt att tro att även IT-sektorn har outsourcat en stor del av vad som är möjligt att 
outsourca. En annan anledning till att outsourcingen väntas minska är att vissa jobb som man 
skulle kunna ha outsourcat numera är borttagna tack vare produktivitetsförbättringar. Pralay 
Das menar vidare att nya jobb i västvärlden tenderar att vara mer krävande och blir sannolikt 
därmed inte outsourcade.85 

Detta har satt skräck i den indiska IT- och BPO- industrin. Man ser redan nu tecken på att 
orderingången är på väg ner och fruktar för att man måste sänka priserna på tjänsterna, säger 
Pankaj Kapoor, som är analytiker på Standard Chartered Bank i Mumbai. Förut rullade jobben 
in på löpande band men nu måste man leta efter dem, säger en indisk IT-leverantör. 86 

 

                                                
82 Blinder, Alan, Offshoring: The next industrial revolution? Foreign Affairs, Mar/Apr2006, Vol. 85 
83 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.97 
84 ”Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
85 ”Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
86 ”Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 

Figur 5 – Diagrammet visar hur outsourcingen till indiska leverantörer minskade inom alla IT-segment efter 2011 
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En rad parametrar hos en arbetsuppgift är avgörande för om den är möjlig att outsourca eller 
ej. Om en uppgift kräver en stor dos tyst kunskap för att vara genomförbar på ett bra sätt, är 
det en stor svårighet att outsourca den på ett bra sätt. Dels för att sådan kunskap är omöjlig att 
i skrift beskriva för en leverantör, men vi tror också att tyst kunskap är så intimt 
sammankopplad med ett företags kärnverksamhet och företagskultur att en ovilja finns att 
överföra den till en leverantör.  

Om arbetet förutsätter personlig interaktion eller fysisk närhet är det förstås också svårt att 
outsourca. Viktiga egenskaper är istället starka inslag av rutinuppgifter som kan specificeras i 
text.87  De personliga jobb som inte är möjliga att outsourca kommer då bli mer värdefulla, 
tror vi.  

Förutom det som pekar på att outsourcingen avtar, finns också konkreta exempel på företag 
som rentav insourcar. Det finns flera exempel på företag som flyttat tillbaka de tidigare 
outsourcade jobben. General Electric och General Motors är några av de som tagit tillbaka sin 
IT-avdelning.88 Några av de svenska företag som på senare tid flyttat hem tillverkning är 
Atlas Copco, Thermia och Husqvarna.8990 

Samtidigt som vi har dessa tecken som tyder på att outsourcingen avtar så finns det en viktig 
faktor som tyder på det motsatta. Vad företag anser lämpligt att outsourca har nämligen 
förändrats över tid. 

Som vi nämnde tidigare vågade man inte outsourca vare sig uppbyggnaden av affärssystem 
eller e-handeln i början av 2000-talet medan det hade blivit mycket mer accepterat i mitten av 
2000-talet. (se 4.2.) Detta gör såklart att fler tjänster blir tillgängliga för 
outsourcingmarknaden, vilket i sin tur öppnar upp för att outsourcingen ska kunna fortsätta 
växa. Även IT-säkerhetsföretaget Verisec verkar följa denna trend genom att outsourca alla 
tänkbara typer av IT-tjänster. (se 4.3.) 

5.2 Vinnare	  och	  förlorare	  på	  marknaden	  
Det finns flera anledningar att tro att globaliseringen har positiva effekter på det svenska 
samhällets ekonomi i stort, men att det samtidigt kan innebära en större inkomstspridning.91   

Outsourcing till låglöneländer har haft en sådan effekt att den minskar efterfrågan på personer 
med max gymnasieutbildning och styr efterfrågan mot folk med högskoleutbildning. Enligt en 
svensk undersökning medförde en ökning av offshoring till låginkomstländer med 1 % en 
relativ minskning av efterfrågan på folk med max gymnasiekompetens med 3.5 %.92 Även i 

                                                
87 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.52 
88 ”Indias outsourcing business on the turn” (The Economist 2013-01-19) 
89 “Industrins sköna revansch” (Veckans Affärer 2013-04-04) 
90 ”Thermia flyttar hem till Sverige - skapar 30 nya jobb” (Evertiq 2012-11-05) 
91 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 46 
92 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 53 
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USA finns studier som visar att outsourcing av insatsvaror har bidragit till att minska den 
relativa efterfrågan på arbetare kontra tjänstemän.93 

Svensk outsourcing till låglöneländer har hittills haft påverkan på efterfrågan på arbetskraft i 
Sverige. Denna arbetskraft delades förr upp efter utbildningsnivå. Den outsourcing som 
bedrevs till låglöneländer mellan 1995-2003 innebar en minskad efterfrågan på arbetskraft 
med medelhög utbildningsnivå, (vilket definieras som anställda med högst 
gymnasieutbildning) med 4 %. Samtidigt noterades en ökning av efterfrågan på högutbildad 
arbetskraft med 7 %.94 Dessa siffror ställs i relation till den faktiska ökningen i andelen 
importerade insatsvaror under samma period. 

 
De senare åren har dock fokus skiftat från de ganska breda kategorierna ”låg- och 
högutbildade” i teoretisk och empirisk forskning till att istället titta på effekterna på 
efterfrågan på olika yrkesgrupper. Den nya forskningen betonar istället att uppgifternas 
karaktär, snarare än hur kvalificerad den anses vara, kommer vara avgörande för i vilken mån 
dessa är möjliga att outsourca. (se 5.1 – prispress kontra jämvikt) Detta innebär att alla 
yrkesgrupper är potentiella vinnare såväl som förlorare i framtiden om efterfrågan på deras 
tjänster sjunker till följd av outsourcing.95   

Omsättningen av arbeten är högre inom tjänstesektorn än inom produktionen, vilket också bör 
kunna påverka efterfrågan. Faktorer som påverkar detta är dels att arbetsställena inom 
tjänstesektorn är mindre, sådana har högre personalomsättning, och dels att kapitalintensiteten 
är lägre i tjänstesektorn vilket gör det mindre kostsamt att justera personalstyrkan och 
outsourca.96  

 
Vilken region i ett land man bor i kan vara avgörande, både för hur känslig arbetsmarknaden 
är för outsourcing, men också i vilken mån det går att hitta ett nytt jobb för en individ om 
jobbet outsourcats. Detta får då indirekt konsekvenser för löneskillnaderna. Denna situation 
beror självklart på att resurserna i ett land är ojämnt fördelade, både i form av naturresurser 
och arbetskraft. En dataingenjör som förlorar jobbet i Stockholmsregionen pga. outsourcing 
har betydligt lättare att hitta ett nytt i trakten än om denne varit bosatt i norra Sverige. 97 

 	  

                                                
93 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 51 
94 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.38 
95 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.91 
96 Braunerhjelm, von Greiff m.fl, Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi, 
Globaliseringsrådet 2009 s. 139 
97 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.68 
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6 Slutsatser	  och	  diskussion	  	  
 

Här följer ett försök att besvara vår huvudsakliga frågeställning: 

Är outsourcingen av IT ett hot för svenska IT-företag? 

Först och främst: Vi ställer oss kritiska till att outsourcingen skulle vara på väg bort trots den 
avtagande trenden och att flera storföretag insourcar. Vi tror att detta lika gärna kan bero på 
att det är fler företag som har försökt outsourca och därmed fler som har misslyckats och 
flyttat tillbaka. Det skulle alltså kunna vara så att det är en lika stor procentandel som 
misslyckas och flyttar hem som förut.  

Man ska i detta resonemang komma ihåg att det tar några år från att ett företag bestämmer sig 
för att outsourca till att de har misslyckats och flyttat hem. Ser man tillbaka några år i tiden så 
har vi haft en finanskris från 2008 som sedan följts upp av eurokrisen. Som vi tidigare sagt i 
detta arbete ökar outsourcingen under kriser och det är därför inte orimligt att tro att ovanligt 
många företag har försökt outsourca och misslyckats de senaste åren, vilket vi ser effekterna 
av nu. Vi tycker oss alltså se en outsourcingtrend som långt ifrån är på väg att försvinna, men 
mycket tyder på att den är avtagande.  

 
Figur 6 – Potentiellt samband mellan outsourcing och insourcing 

 

6.1 Näringsliv	  
Vi tror inte den pågående outsourcingen nödvändigtvis behöver utgöra ett allvarligt hot för 
den svenska IT-sektorn. Det går däremot att säga att om inte svenska företag fortsätter göra 
vissa saker rätt, och om Sverige inte genomför vissa förändringar, så kan outsourcingen 
utgöra ett hot. Det som därför måste göras för att undvika svenska företag blir omsprungna är 
att: 
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• Fortsätta leda utvecklingen genom att ständigt släppa fram innovativa produkter som 
t.ex. Spotify, Skype och satsa på entreprenörerna.  

• Satsa på specialiserade branscher som kräver hög kompetens. Vi har ingen möjlighet 
att konkurrera med företag som tillhandahåller vanliga tjänster. Verisecs Dragoljub 
Nesic menar att Sverige inte kommer ha råd att se sin levnadsstandard som självklar 
om man inte ökar produktiviteten. Tillväxten finns inte här – därför behövs innovativa 
och kreativa krafter för att möta utvecklingen.98 Och många av framgångssagorna har 
ju hittills varit svenska – spelföretagen är bra exempel. Vi ser också en kraftig 
löneökning av just dessa tjänster i Indien, detta gör det lättare för svenska företag att 
konkurrera med dem. 

• Sverige måste öka antal platser på högskolorna för att bibehålla en hög 
utbildningsnivå eller på annat sätt öppna ögonen för vilken kompetens svenska företag 
kommer behöva i framtiden. Innovation är som sagt viktigt, men det är extremt viktigt 
att det finns kompetent folk i Sverige så att företag med bra idéer inte flyttar 
utomlands direkt, något som enligt Marian Radetzki är fallet idag. Utbildningsnivån, 
eller humankapitalet, i Sverige ligger något under snittet för OECD-länderna sett över 
befolkningen, men över snittet för individer i arbetsför ålder. Sverige står därför 
ganska väl rustat när det kommer till utbildningsnivå generellt, men brister i 
rekryteringen av teknik- och naturvetare till svenska högskolor. 99  

Att outsourcingen inte längre ökar explosionsartat talar också för att hotet mot svenska företag 
är överkomligt. Vi talade i analysen om att det finns saker som tyder på att skillnaden mellan 
lönerna i västvärlden och Indien krymper. Denna ökning av löner och det faktum att en stor 
del av de tjänster som inte ingår i kärnverksamheten redan nu outsourcas tyder på att 
outsourcingtakten är kontrollerbar. Men det är en svår fråga – vi får inte heller glömma att det 
finns många andra u-länder med låga löner som företag skulle kunna börja outsourca till när 
lönerna blir för höga i Indien och Kina. 

Vi kan också konstatera direkt positiva effekter för svenska företag och anställda till följd av 
outsourcing. Outsourcing behöver inte röra sig om ett nollsummespel, där utlandsexpansionen 
innebär en motsvarande nedskärning på hemmaplan. Istället kan de fördelar företaget vinner 
med outsourcingen innebära att det blir starkt och kan växa även på hemmaplan, t.ex. genom 
ökad efterfrågan på huvudkontorstjänster. Vissa studier visar faktiskt att detta uppväger att 
inhemsk arbetskraft ersätts av utländsk när företag expanderar till typiska låglöneländer.100   
Mycket tyder på att outsourcingen också kan få positiva konsekvenser för de svenska företag 
som är underleverantörer till ett företag som bedriver förtjänstfull outsourcing, då de positiva 
effekterna kan smitta av sig i form av större ordrar till dessa vilket gör att de i sin tur kan 
växa. 101 Det är alltså förhastat att tro att jobb som outsourcas har försvunnit för alltid. Dessa 
kan mycket väl dyka upp någon annanstans i anslutning till företaget som outsourcat. Men 
återigen: för att en svensk underleverantör till ett företag som börjat outsourca inte ska riskera 
att förlora sitt kontrakt till en utländsk leverantör måste denne se sin möjlighet at konkurrera 

                                                
98 Intervju med Dragoljub Nesic, Verisec, 2013-04-09 
99 Braunerhjelm, von Greiff m.fl, Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi, 
Globaliseringsrådet 2009 s. 83 
100 Becker, Ekholm m.fl. Produktionen flyttar utomlands? s.40 
101 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 23-24 
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med kvalitet och innovation –för konkurrera med vanliga, enkla tjänster kan de sannolikt inte 
göra. 

6.2 Individen	  
Vi tycker också det är intressant att se hur konsekvenserna av diskussionen ovan fördelas på 
de enskilda anställda i Sverige. Slutsatsen blir alltså att svenska företag inte behöver gå under 
med outsourcingtrenden. Däremot kan enskilda individer få det tufft i vissa branscher.  

Som tidigare beskrivits har löneskillnaderna mellan hög- och lågutbildade hittills ökat som ett 
resultat av outsourcingtrenden. (Det ska dock inte förväxlas till att beskriva löneskillnader 
mellan i- och u-länder, det återkommer vi till nedan) Utgångspunkten för den diskussionen 
har ju varit att enkla jobb har outsourcats och kvalificerade jobb har stannat, vilket har 
minskat efterfrågan på enklare jobb vilket lett till löneskillnaderna. Som det redan konstaterats 
i denna rapport så är det inte längre bara enkla arbetsuppgifter som outsourcas, vilket borde 
kunna jämna ut trenden. Alltså: Enligt den nya forskningen skulle man kunna på samma sätt 
kunna förvänta sig en trend som återigen minskar löneskillnaderna mellan låg- och 
högutbildade, eller åtminstone minskar den takt som skillnaderna växer med.  

En sak måste tilläggas i diskussionen: Även om siffror finns som visar sambandet mellan 
outsourcing av vissa tjänster och den tidigare beskrivna minskade efterfrågan på arbetskraft är 
det inte helt lätt att precisera. Svenska nationalekonomen Lars Calmfors drar slutsatsen att 
handel och utlandsinvesteringar inte har påverkat förändringen i efterfrågan på låg– och 
högutbildad arbetskraft nämnvärt utan att det istället framförallt beror på en ökad teknisk 
utveckling som ersatt behovet av lågutbildade.102 Vi tror sanningen ligger någonstans i mitten: 
outsourcingen har en sådan inverkan på arbetsmarknaden att den styr efterfrågan på de 
yrkesgrupper som är ”drabbade” något, samtidigt finns många andra faktorer som styr 
arbetsmarknadens utveckling i Sverige.  

Men kommer lönerna i väst sjunka medan lönerna ökar i Kina och Indien? Tankegången 
bakom detta är ju förstås att ett ökat utbud av en produktionsfaktor, dvs. arbete, skulle pressa 
ner lönerna enligt lagen om tillgång och efterfrågan. På kort sikt är ett sådant antagande 
rimligt, men på lång sikt finns andra faktorer som antagligen uppväger dessa effekter på 
lönerna. Sparandekvoten exempelvis är enormt hög i Kina, 40 % av BNP, och den tekniska 
utvecklingen är snabb. Dessa två faktorer uppges av Marian Radetzki ha en positiv effekt som 
motverkar den negativa effekten på reallönerna som ett ökat arbetsutbud innebär.103 Svaret är 
alltså antagligen nej, lönerna i sig är alltså är inte hotade, snarare kommer de bara stiga i den 
del av världen där tillväxten finns. 

Utvecklingen pekar däremot mot att man inte längre kan försäkra sig mot att förlora jobbet. 
Både låg- och högutbildade riskerar numera att få sina jobb outsourcade, och därmed förlora 
dem. Det är alltså inte så enkelt som att en grupp är vinnare och grupp är förlorare på 
outsourcingtrenden. Däremot kommer det vara större chans för en högutbildad person att få 

                                                
102 Braunerhjelm, von Greiff m.fl, Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi, 
Globaliseringsrådet 2009 s. 135 
103 Ekholm, Karolina Ordning och reda om outsourcing s. 49 
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ett nytt jobb om det försvinner utomlands då svenska tjänsteföretag kommer, och bör, bli mer 
högteknologiska.      

Vi kommer alltså fortsatt se att folk förlorar jobbet. Det som sedan avgör om de kommer få en 
lägre, samma eller högre lön när de får ett nytt jobb beror till stor del på om de gamla jobb 
som försvann var mer kvalificerade än de som tillkommer i ekonomin. Avgörande är då de 
friställda personernas möjlighet att förvärva de kvalifikationer som krävs för dessa nya jobb. 

 

6.3 Återkoppling	  till	  frågeställningar	  
En snabb sammanfattning av svar på de frågeställningar som inte explicit redan besvarats i 
texten är nödvändig, och ges nedan. 

Till att börja med, outsourcing inom både tillverkande industri och tjänstesektorn har påverkat 
den globala marknaden. Fenomenet har varit självdrivande i den mening att de fördelar 
företag uppnår genom outsourcing påverkar konkurrenterna, som också påverkas att börja 
outsourca. Outsourcingen har också påverkat lönenivåer i låglöneländer samtidigt som 
konkurrensen därifrån börjat ställa högre krav på företagen i de utvecklade länderna.  

Företags möjlighet att outsourca IT har ytterligare ökat personalomsättningen i branschen, 
både i ursprungsländerna, där risken att bli av med jobbet ökat, men också i 
leverantörsländerna, där ett ökat utbud av jobb gjort att folk kunnat byta jobb för högre löner. 
Idag outsourcas fortfarande mycket IT, men trenden är inte bara riktad åt ett håll, en del IT 
insourcas igen. Det vore såklart ologiskt om outsourcingen alltid fortsatte att öka då allt inte 
går att outsourca men det tycks vara så att branschen på senare år har outsourcat mer 
avancerade- och kärnverksamhetsnära tjänster. Detta leder till att den ökande trenden kan 
fortsätta längre.  

De risker som finns med outsourcing blir som följd av detta att en leverantör kan få så stor 
insyn i företaget att affärsidén kopieras. Mycket tyder dock på att en sådan helhetsbild är svårt 
för en leverantör att få, eftersom allt trots allt inte är möjligt att outsourca. Risken, som 
svenska företag tar, är istället att erbjuda tjänster som är för vanliga. Om ett svenskt IT-
företag erbjuder för simpla tjänster så har man ingen chans att konkurrera med 
låglöneländernas motsvarigheter. 

Det finns flera saker som tyder på att vi närmar oss något som liknar ett jämviktsläge när det 
gäller outsourcingkostnader. Men, det är inte samma sak som lika höga löner för samma IT-
jobb i t.ex. Sverige som i Indien. Det betyder heller inte att outsourcingen skulle sluta vid den 
punkten. Det finns många andra för- och nackdelar, som kommer hinna spela ut sin roll innan 
en sådan hypotetisk punkt nås. 
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6.4 Självkritik	  
För att beskriva för- och nackdelar med outsourcing har vi delvis använt gamla källor, vilket 
kan tolkas som att det vi skriver inte är aktuellt. Dessa har dock underbyggts av nyare källor 
för att bekräfta att så inte är fallet. 

Intervjuer med fler sakkunniga hade varit önskvärt då vi lättare hade kunnat förankra teorin i 
praktiken. Det hade dessutom varit bra med mer input till vår slutsats och analys. 

För att inringa ämnesområdet läste vi artiklar i The Economist och Foreign Affairs. Artiklar i 
sådana tidskrifter kan ha en tendens att vara dramatiska för att sälja. Som metod betraktat 
anser vi dock att det var bra att läsa dem eftersom de skapade debatt och hjälpte oss att 
formulera frågeställningen. Men det är mycket viktigt att kritiskt granska dessa artiklar 
eftersom de kan ha en agenda. Vi får å andra sidan inte glömma att The Economist och 
Foreign Affairs inte är vilka tidskrifter som helst: de är erkända inom sitt fält och ingår i 
KTHB:s arkiv för vetenskapliga artiklar. 

Man kan också ställa sig kritisk till att många av våra källor är baserade på amerikansk 
litteratur medan våra slutsatser rör svenska företag. Det går i viss mån att försvara med att det 
är i stort sett samma länder man outsourcar till, men Sverige och USA skiljer sig ändå åt och 
det är inte helt lätt att själv uppskatta vad de vedertagna skillnaderna mellan länderna (t.ex. 
annat skattetryck och arbetsrätt) innebär för outsourcingen. 

6.5 Framtida	  arbete	  
För att bygga vidare på denna studie så vore det lämpligt att genomföra en kvantitativ 
undersökning av svenska IT-företag för att få en klar bild av exakt hur outsourcingtrenden ser 
ut i dag. Oavsett om vi hade lagt all vår tid på att göra intervjuer så hade vi inte kommit upp i 
tillräckligt många för att dra direkta slutsatser utifrån det. Med aktuella siffror på detta skulle 
man med säkerhet kunna bestämma huruvida vi ser en minskande outsourcingtrend eller inte. 
Man skulle då förhoppningsvis kunna avgöra vilka delar av IT-segmentet som har blivit 
stabila, vilket skulle göra det enklare för såväl företag och individer att veta vad man ska rikta 
in sig på.  

Det vore också intressant att göra en undersökning av vilka länder där det kostnadsmässiga 
jämnviktsläget är närmast att inträffa eller redan har inträffat. Då skulle företagen ha lättare att 
välja samarbetspartners. För även om outsourcingen slutar öka så kommer den aldrig 
någonsin dö ut helt. 
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