
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 
Kandidatuppsats VT‐09 
Handledare: Sven‐Olof Collin 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Hur säkerställs effekten av 

marknadsföring när den outsourcas? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Författare: 

Rasmus Brandt 

Gustaf Thulin 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 
Kandidatuppsats VT‐09 
Handledare: Sven‐Olof Collin 

 

2 

 

Abstract 

Outsourcing is today a common phenomenon among businesses in most industries. The term 

outsourcing means transferring the responsibility of performing a certain function to an 

external supplier.  

There are usually certain methods to investigate the effects and the outcome of a function that 

is performed by the company itself. When this function is performed by an external party, the 

complexity of the function will increase. 

This leads us to our purpose:  

Based on different theories clarify how a company ensures a desired effect out of marketing 

when this function is outsourced to a certain retail- and advertising agency. 

In this essay we have defined us to study one of Sweden´s leading mobile operators who have 

outsourced their sales management to a retail- and advertising agency.  

To get an additional point of view, we have included one of the mobile operator´s 

intermediates, which is a selling agent whose sales function is led by the retail- and 

advertising agency.   
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Sammanfattning 
Outsourcing är idag en mycket vanlig företeelse bland företag i de flesta branscher. Begreppet 

innebär att man överlåter ansvaret för utförandet av en viss funktion till en extern leverantör. 

När ett företag själv utför en funktion så finns det ofta givna metoder för att undersöka 

effekten och resultatet av den. När funktionen utförs av en extern intressent, det vill säga 

outsourcas till ett annat företag, blir frågan mer komplex. Detta leder oss till syftet med vår 

studie:  

Att utifrån olika teorier klarlägga hur ett företag säkerställer en önskad effekt utav 

marknadsföring när denna funktion outsourcas till en särskild retail- och reklambyrå.  

I vårt arbete så har vi avgränsat oss till att studera en av Sveriges ledande mobiloperatörer 

som outsourcat säljledningsfunktioner till en ledande reklam- och retailbyrå. För att få 

ytterligare en synvinkel så ingår även en av mobiloperatörens återförsäljare, en av Sveriges 

största hemelektronikkedjor, vars säljfunktion leds av retail- och reklambyrån.   

Vi har genomfört vår kvalitativa fallstudie med ett deduktivt angreppssätt. Vi har utifrån detta 

studerat olika teorier inom marknadsföring, outsourcing och verksamhetsstyrning. Dessa har 

vi sedan undersökt genom såväl personliga intervjuer som telefonintervjuer, samt granskat 

olika rapporter. 

Studien har visat ett antal faktorer som kan underlätta möjligheten att säkerställa effekten av 

en outsourcad marknadsföringsfunktion. Först och främst så är möjligheten att kartlägga sin 

kundkrets viktig. Detta för att kunna se vilka kunder som kommer från butiker ledda av den 

outsourcade funktionen, och därmed kunna undersöka olika faktorer hos dessa kunder. 

Beroende på syftet med marknadsföringsfunktionen så kan dessa vara intäkten per kund, 

tillfredställandegraden hos varje kund, kundens kännedom om varumärket eller kundens 

kunskap om produkten samt användarmönster.  

Andra former av kontroll såsom ”mystery shopping” kan även det vara av vikt för att kunna 

säkerställa resultatet. Personalen på det företaget som utför den outsourcade funktionen har en 

lön som till majoriteten är provisionsbaserad, utefter försäljningsresultatet hos berörda 

butiker. Även detta kan ha en positiv påverkan på resultatet.  
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en presentation av bakgrunden till vårt problemområde, samt en 

förklaring av fenomenet. Problemområdet diskuteras och en tydlig översikt av fallet kommer 

att ges. Kapitlet fortsätter sedan med vår problemformulering som blir utgångspunkten för 

studien. Avslutningsvis kommer en beskrivning av vårt syfte och hur vi har avgränsat studien. 

 

1.1 Bakgrund:  

Det finns en relativt ny trend som fler företag börjar använda sig av. Man skulle kunna säga 

att i stort sett alla företag ägnar sig åt detta fenomen i vissa delar av sitt företag (Bragg, 1998). 

Fenomenet kallas för outsourcing och på svenska översätts detta till utlokalisering, men också 

till outsourcing (Norstedt, 2000). Detta pekar på att begreppet outsourcing har blivit så pass 

försvenskat och vanligt att vi i fortsättningen av denna studie kommer att använda oss av detta 

ursprungligen engelska uttryck.  

Även Gottfredson & Phillips (2005) redogör för hur vanligt outsourcing blivit, och menar att 

82 % av alla medelstora och stora företag tillämpar någon form av outsourcing.  

Nationalencyklopedins definition av outsourcing lyder enligt följande: 

”att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare 

legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som 

redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution.” 

Källa: Nationalencyklopedin, www.ne.se 

Outsourcing är i första hand är en företagsekonomisk term som betecknar en situation då ett 

företag lägger ut någon del av verksamheten på en fristående leverantör. Det handlar på så vis 

om aktiviteter inom det egna företaget som överlåts på ett externt företag. Exempel på vad 

som kan outsourcas är bland annat komponenttillverkning men det går även att outsourca sin 

marknadsföring till andra företag (Ekholm 2006). Frågan är då hur effekten av 

marknadsföringsfunktionen som outsourcas säkerställs?  
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1.2 Problemdiskussion 

Att outsourca en del av sin verksamhet, i detta fall att outsourca sin marknadsföringsfunktion, 

innebär också att man överlåter ett ansvar till ett annat företag, som i sin tur förväntas kunna 

leverera det som efterfrågas av det outsourcande företaget. Detta ger det outsourcande 

företaget en minskad kontroll över marknadsföringsfunktionen. En modell över säljare – 

mellanhand – köpare, illustreras enligt nedan; 

 

Figur 1.2; Säljare – Mellanhand – Köpare (Rubinstein & Wolinsky, 1987) 

Enligt denna teori kan transaktioner göras direkt mellan konsument och säljare eller som i 

denna studie indirekt via mellanhanden. Detta fungerar som en kedja av kommunikation och 

processer mellan de olika instanserna (Rubinstein & Wolinsky, 1987).  Uppdragstagaren, 

vilket vi förklarar nedan under översikt, blir således en mellanhand i processen mellan 

mellanhanden och uppdragsgivaren, samt i processen mellan mellanhanden och konsumenten 

där uppdragsgivarens varumärke på ett sätt förädlas för att kunna ge ett starkare intryck hos 

konsumenterna än vad uppdragsgivaren själv hade kunnat ge. Detta samarbete kräver en 

kommunikation av stark karaktär där målet med marknadsföringen blir tydlig i 

kommunikationen, vilket inte har varit fallet tidigare. 

Uppdragsgivarens bakgrund innan outsourcing blev ett faktum är följande: 

• Kontroll över säljprocessen hos återförsäljare saknas 

• Ingen tydlig strategi 

• Påverka Försäljningen 

• Servicekultur 

• Brist på system och ledning 
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Källa: Underlag från uppdragstagaren, 2009 

Målet med konceptet blir således att inte bara förändra försäljningen direkt, utan att också 

försöka optimera alla dessa nämnda faktorer.  

1.3 Problemformulering: 

Hur säkerställs effekten av marknadsföring när den outsourcas?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utifrån olika teorier klarlägga hur ett företag säkerställer en 

önskad effekt utav marknadsföring när denna funktion outsourcas till en särskild retail- och 

reklambyrå.  

1.6 Översikt 

Figuren nedan är en översikt av vår fallstudie och ger en tydlig inblick i hur 

outsourcingsituationen ser ut. Uppdragstagaren fungerar här som en form av mellanhand i 

processen mellan uppdragsgivaren och återförsäljaren genom säljcoachning. Dessutom 

fungerar uppdragstagaren även som en stödjande part i relationen mellan återförsäljare och 

konsument, då uppdragstagaren hjälper återförsäljaren med försäljningen.  Mobiloperatören 

har i denna studie rollen som uppdragsgivare då detta företag är det outsourcande företaget. 

Reklam- och retailbyrån kommer vi benämna som uppdragstagare, medan återförsäljaren 

namnges som mellanhanden. 
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Figur 1.6; Översikt av outsourcingsituationen 
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2. Metod 

Här redogör vi för utgångspunkterna som finns för uppsatsen. Tidigare forskning inom 

outsourcing, marknadsföring och verksamhetsstyrning ligger till grund för den deduktiva 

studie vi gjort. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Målet med denna studie är att klargöra hur en uppdragsgivare kan säkerställa effekten av 

marknadsföring när den outsourcats. Vi har i vår studie utgått utifrån en pragmatisk ansats, 

det vill säga problemställningen har avgjort vilken metod vi valt. 

2.2 Avgränsningar 

Det finns ett flertal funktioner hos företag som kan outsourcas. Förutom tidigare nämnda 

funktioner som kan outsourcas finns det även många andra exempel, bland dessa finns även 

kundtjänstfunktionen, IT-funktionen eller tillverkningsfunktionen. I denna fallstudie kommer 

vi att begränsa oss till att studera en av Sveriges ledande mobiloperatörer, som valt att 

outsourca hela eller delar av marknadsföringsfunktionen till en särskild reklam- retailbyrå. 

För att få ytterligare en synvinkel så ingår även en av mobiloperatörens återförsäljare, en av 

Sveriges största hemelektronikkedjor.   

2.3 Deduktiv eller induktiv forskningsansats 

Jacobsen (2002) skriver om två olika strategier som finns inom metodiken för att skapa sig en 

uppfattning om verkligheten, dessa benämns som induktiv och deduktiv ansats. 

Det induktiva angreppssättet bygger på att författaren utgår från empirin för att skapa en ny 

teori. Samma författare beskriver idealet som forskare som utan några förväntningar, går ut i 

en verklighet för att samla in relevant information för att sedan systematisera denna insamlade 

data (ibid.). 

Sympatisörer av det deduktiva angreppssättet menar att den bästa strategin är när författaren 

utgår från de teorier som redan finns för att sedan testa dessa och på så vis se om de stämmer 

överens med verkligheten. Då det finns mycket tidigare forskning inom området outsourcing 
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så är det detta angreppssätt vi kommer att tillämpa i vår studie. Nackdelen med angreppssättet 

kan vara att den oundvikligen leder till att författaren endast söker information som denne 

finner ha relevans och därmed riskerar att endast stödja de förväntningar som fanns när 

studien inleddes. Detta gör att viktig information riskerar att förbises (ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för vår studie om outsourcing. 

Kapitlet börjar med en definition på begreppet outsourcing, och följs av en mer tydlig 

beskrivning av speciellt outsourcing av marknadsföring och dess för- och nackdelar som kan 

uppstå. Fortsättningsvis belyser vi de olika typer av outsourcing som vi sedan knyter an till 

vår studie. Vi kommer att beskriva kontraktskrivande som ingår i denna process samt 

diskutera relationsmarknadsföring då relationer ligger till grund för ett bra samarbete mellan 

det outsourcande företaget och uppdragstagaren. 

För att skapa en tydligare struktur har vi valt att dela upp kapitlet i 3.1 Outsourcing, 3.2 

Marknadsföring, samt 3.3 Verksamhetsstyrning. Vidare så kommer vi att koppla alla teorier 

till figur 3.0; ”Översikt av outsourcingmodellen” nedan, för att på så vis förmedla 

helhetsbilden och hur teorierna relateras till varandra. 

 

 

3.1 Outsourcing 

3.1.1 Definition 

Wasner (1999) beskriver begreppet enligt följande: 

”Outsourcing means to turn over to an external vendor the control of an in-house activity, or 

an activity for which an immediate ability exists of performing it internally.”- (Wasner 1999) 

 

Weele (2005) beskriver begreppet enligt följande: 

 ”Outsourcing betyder att företaget frigör sig från resurserna för att fullborda en särskild 

aktivitet till ett annat företag för att kunna fokusera mer effektivt på sin egen kompetens. 
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Skillnaden mot kontrakterande med underleverantör är avyttringen av tillgångar, 

infrastruktur, människor och kompetenser.” 

 

Vår egen definition av outsourcing är en förenkling av teorin ovan, samtidigt som den nämner 

”att skapa nytta” i stället för att ” kunna fokusera mer effektivt på sin egen kompetens”. 

Nyttoskapandet kan även innefatta kostnadsbesparingar. En kombination av dessa definitioner 

ger bäst uppfattning om begreppets betydelse. 

 ”Ett företag utlokaliserar en eller flera interna aktiviteter på en extern aktör för att skapa 

nytta”.  

 
Figur 3.1.1 

Bilden ovan illustrerar hur uppdragsgivaren lägger ut en eller flera aktiviteter på 

uppdragstagaren, som sedan utför dessa, för att skapa nytta för uppdragsgivaren.  

3.1.2 Fördelar med outsourcing 
Det finns ett flertal olika motiv till varför företag väljer att outsourca sin marknadsföring. 

Nedan listas en rad olika motiv från olika författare; 

1. Större flexibilitet och ökat fokus på vad man kan göra bäst anses som viktiga 

fördelar (Duffy, 2006).  

Bragg (1998) tar upp fyra fördelar: 

2. Kostnadsbesparingar vara en stor fördel.  

3. Outsourcing kan även innebära en tidsbesparing. 

4.  Kvalitetshöjning. 

5. Man kan låta sin egen personal göra mer intressanta uppgifter. 
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6. Ett företag kan bli av med den fasta kostnaden som en anställd innebär, genom att 

byta ut den mot den rörliga kostnad som en leverantör av funktionen skulle bli. 

Genom att man skär ner på fasta kostnader kan företaget sänka sin ”break even-

point”. (Embleton & Wright, 1998), (Winterton, 2000)  

7. Ovanstående fördel kan visa sig genom att en stor reklambyrå tar hjälp utav en stor 

grupp av specialister som arbetar med företagets reklamkampanj, som i sin tur kan 

resultera i en högre kvalitet än vad företaget själv hade kunnat åstadkomma. En 

reklambyrå har logiskt nog bättre och fler kontakter inom media än de flesta inom 

personalen på marknadsföringsavdelningen hos företaget själv (Embleton & 

Wright, 1998), (Winterton, 2000). 

3.1.3 Nackdelar med outsourcing 
Trots fördelar så tillkommer även olika nackdelar med att outsourca delar av sin verksamhet. 

Det finns enligt Bragg (1998) tre huvudsakliga nackdelar med att outsourca sin 

marknadsföringsfunktion;  

1. Man själv bäst på att avgöra vad en kund kräver av produkten.  

2. Återkoppling (feedback) från marknaden sänds via en mellanhandskanal (i detta fall 

via uppdragstagaren), så att den kontrollerande makten förloras.  

3. Varje företag har sitt eget sätt att fungera, därför kan man inte förvänta sig att det 

företag man väljer som leverantör av outsourcing kommer att arbeta i linje med egen 

metod. 

Gordon (2009) beskriver hur marknadsundersökningsföretag kan utföra forskning på ett 

opartiskt sätt som förklaras med att det är en neutral tredje part, däremot saknar 

marknadsundersökningsföretaget den insikt i industrin som företagen kan ha, detta är något 

som även Bragg (1998) håller med om.  

Dessutom anser samma författare att när man börjar att outsourca sin marknadsföring visar 

man omvärlden sitt beroende av ett tredjepartsorgan. Ju mer beroendet ökar, desto mer 

kommer marknadsföringskostnaden att öka eftersom denna tredje part börjar kräva mer 

ersättning. En annan nackdel med att outsourca sin marknadsföring är att dessa tredje parter 
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tenderar att stå emot när du försöker tillämpa vissa innovativa idéer eller vill ge särskild 

utbildning. 

På kort sikt kan det vara kostsamt att outsourca och genom att göra detta överlåter man 

dessutom kontrollen till uppdragstagaren. Eftersom uppdragstagaren vill spara pengar måste 

man kontrollera kvalitén av varan eller tjänsten. Dessutom ska man räkna med att 

uppdragstagaren har fler kunder än en, vilket ger en osäkerhet i fråga om prioriteten som kund 

(Embleton & Wright, 1998).  

3.1.4 Integrerad vs splittrad outsourcing 

Axelsson (1998) belyser de två olika typerna av outsourcing: Integrerad (sammansatt) och 

splittrad (styckad, partiell). Integrerad outsourcing innebär att hela funktionen i fråga läggs ut 

till en uppdragstagare (leverantör). Splittrad innebär att endast en del av en sammansatt 

funktion läggs ut samtidigt som koordineringen av funktionen fortfarande sköts av det 

köpande företaget.  

Då det finns såväl för- som nackdelar med dessa två alternativ så är denna teori relevant att 

beakta. Weele (2005) tar upp fördelar samt nackdelar med dessa två typer av outsourcing. 

 

Fördelar integrerad outsourcing Nackdelar integrerad outsourcing 

Köpare har minimalt ansvar för outsourcad 

aktivitet. 

Köpare behöver inte ha erfarenhet av 

liknande projekt. 

Projektet fungerar vanligtvis smidigt för 

köparen. 

 

Uppdragsgivaren har begränsat inflytande 

gällande pris, samt liten inblick i 

kostnadsstrukturen hos uppdragstagare. 

Uppdragsgivaren har begränsat inflytande på 

personalen, teknologin, kvalitén och använt 

material.  

Stort beroende av köparen om leverantören 

resulterar i stora kommersiella, tekniska och 

prestationsrisker. 
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Fördelar splittrad outsourcing Nackdelar splittrad outsourcing 

Uppdragsgivaren har mer inflytande på 

priser, kostnader, personal, teknologi, 

material som används och dess kvalité. 

Specifika fördelar kan resultera i 

kostnadsreduceringar. 

 

Uppdragsgivaren är tvungen att ha kunskap 

om de resterande delar av funktionen som 

inte outsourcats.  

Uppdragsgivaren är tvungen att ha 

organisatorisk kapacitet för att koordinera 

och integrera de outsourcade aktiviteterna. 

Kommunikations- och koordinationsproblem 

mellan parterna kan tillföra förseningar och 

besvikelse. 

 

 

Figur 3.1.4 

Lägger uppdragsgivaren ut en del av marknadsföringsfunktionen är det splittrad outsourcing, 

om hela läggs ut är den integrerad.  

3.1.5 Kontrakt 

Då outsourcing som tidigare nämnt innebär att man utlokaliserar en aktivitet till ett annat 

bolag, så köper man med andra ord en tjänst. Denna tjänst föregås av ett kontrakt.  

Det är vanligt för uppdragstagaren att ta betalt i förväg för tjänsten som ska utföras. Detta kan 

vara acceptabelt i början av förhållandet, när uppdragstagaren är osäker på uppdragsgivarens 

förmåga att kunna betala, men är oacceptabelt när förhållandet har pågått ett tag och 

uppdragsgivaren har hunnit bevisa sin kreditvärdighet (Bragg 1998). 
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Uppdragsgivaren får normalt betalt per timme, men också i procentandelar av intäkterna för 

den tjänst som utförs och denna summa bör enligt Bragg (1998) vara inkluderad i kontraktet. 

 

Figur 3.1.5 

Kontraktet träffas mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, där uppdragstagaren förbinder 

sig att utföra vissa aktiviteter åt uppdragsgivaren, enligt överenskommelser. Givetvis träffas 

kontrakt även mellan andra aktörer i modellen men vi kommer i vår studie att koncentrera oss 

på de ovan nämnda.  

3.2 Marknadsföring 

3.2.1 Definition 

Marknadsföring definieras enligt följande:  

” A social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need 

and want through creating and exchanging products and value with others.” 

- Kotler, Philip, Wong, Veronica, Saunders, John & Armstrong, Gary (2005). 

 

Vår egen definition av begreppet marknadsföring bygger på de fyra p:na som är de 

grundläggande begreppen inom marknadsföring och är på så sätt viktigt att känna till för att få 

en förståelse för ämnet. Denna definition lyder enligt följande; 

 

”Olika verktyg som företag och organisationer använder för att skapa och möta behov hos 

konsumenter på olika marknader.” 
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3.2.2 Fyra P 

För att skapa en vidare insikt och förståelse för ämnet marknadsföring så är dess olika verktyg 

och komponenter nödvändiga att ta upp. Inom området marknadsföring förekommer ett 

begrepp vid namn marknadsmixen. Kotler (1999) beskriver detta begrepp som en mix av fyra 

olika verktyg som kan vägleda i planeringen av marknadsföringen. Dessa är de så kallade fyra 

p:na som består av av följande; produkt, pris, plats och påverkan. 

 

En produkt, eller ett erbjudande är grunden för all affärsverksamhet. Målsättningen är att göra 

sin produkt alternativt erbjudande annorlunda eller bättre på ett sätt som får produkten att 

föredras framför andra på avsedd marknad. I denna studie är produkten i uppdragsgivarens 

fall en problemlösning för mobila tjänster.  

 

Vad gäller pris skiljer den sig från de övriga tre p: na då pris skapar intäkter och de andra tre 

skapar utgifter. Företagen arbetar hårt för att lyfta priserna så högt som det ges stöd för, 

samtidigt som de måste beakta prisets inverkan på försäljningsvolymen. Två faktorer 

bestämmer priset på en produkt eller tjänst, dessa är kostnadsbaserad samt värdebaserad 

prissättning. En kostnadsbaserad prissättning utgår ifrån sina beräknade kostnader och gör ett 

så kallat påslag utöver dessa kostnader. Värdebaserad prissättning utgår ifrån en bedömning 

av hur mycket kunden som mest skulle betala för erbjudandet.  

 

Gällande plats så bestämmer sig företagen för hur de vill göra sina varor tillgängliga för 

avsedd marknad. Det finns två val att göra; sälja varorna själv eller använda sig av 

mellanhänder.  

 

Slutligen finns påverkan som täcker alla de kommunikationsverktyg som kan föra fram ett 

budskap till en avsedd publik, dessa faller inom fem klasser; Reklam, säljstöd, PR, försäljare 

och direktmarknadsföring. Påverkan är den avgörande komponenten i outsourcingen i denna 

studie, då det huvudsakliga syftet med outsourcingen är att genom påverkan av kunden öka 

försäljningen. 
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3.2.3 Kärnproduktens egenskaper  

Det är av stor vikt att belysa vad som är kärnprodukten och vad som är kringprodukter eller 

andra aspekter. Kotler (1999) beskriver kärnproduktens modell; hur kärnnyttan (innersta 

cirkeln) förmedlas och görs tillgänglig för kunden genom olika faktorer. Den andra cirkeln, 

innehållande bemötande, förpackning, utseende, leverans och krediter, garantier, installation, 

kvalitet och eftermarknadsservice, tenderar enligt många marknadsföringsexperter till att bli 

allt mer viktig (Axelsson, 1998). 

Faktum är att idag finns den mesta av 

konkurrensen i denna cirkel 

(Armstrong & Kotler, 1996). ”Den 

nya konkurrensen sker inte mellan vad 

företag producerar i sina fabriker, utan 

mellan vad de adderar till denna 

produkt i form av förpackningar, 

service, annonsering, rådgivning, 

finansiering, leveranssätt, 

lagerhållning och allt annat som 

kunden sätter värde på” (Axelsson, 

1998).  

Den yttersta cirkeln innehåller så kallade ”metavärden”, som är de värden som följer med ett 

märke eller ett företagsnamn utan att det går att på något påtagligt sätt härleda det till en 

funktion (ibid.). Metavärden kan mer konkret definieras som image, tilltro, varumärke etc.  

Axelsson (1998) påpekar vikten av den mellersta och yttersta cirkeln. När uppdragsgivaren 

outsourcar sin marknadsföring syftas det till att utvidga kärnprodukten till någonting mer än 

bara kärnprodukten.  

Nedan beskrivs vad som sker när uppdragsgivaren outsourcar sin marknadsföring utifrån 

ovanstående teori om kärnprodukten. 
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Figur 3.2.3 

1. Detta steg är grunden för den totala outsourcingen och det är i detta skede personalen 

utbildas inom försäljning, information om produkterna, dess funktioner samt andra 

stödjande aktiviteter. Dessutom tillkommer skyltning och inredningsplacering hos 

återförsäljaren, då ges mellanhanden förutsättningen att kunna ge slutkonsumenten 

bättre bemötande och mer information om produkten. 

2. Nästa steg är att stödja säljarna hos återförsäljaren, genom att uppdragstagaren själv 

arbetar med försäljningsfunktionen inne hos återförsäljaren för att förbättra 

bemötandet och stärka företagets profil som helhet, de så kallade metavärdena. 

3. Detta är kärnprodukten, värdekedjan mellan företagen. Produkten levereras till 

återförsäljaren som i sin tur säljer vidare produkten till konsumenten. 

3.2.4 Marknadsorientering 

Jaensson (1997) skriver att begreppet marknadsorientering kan definieras som ”att de 

anställda i organisationen accepterar behovet av kundorientering, lönsamhet, insamling och 

spridning av marknadsinformation i organisationen, samt att system byggs upp internt för att 

stödja det önskade beteendet. Organisationens aktiviteter ska dessutom baseras på behov och 

önskemål hos kunder/kundsegment”. Denna definition betyder att de anställda ska fokusera på 

kundens bästa i sitt arbete (ibid.). 

I teorier om marknadsorientering för tjänsteföretag finns tre komponenter som förefaller vara 

av extra stor vikt. Dessa komponenter är följande: 

1. Marknadsinformation 

Detta är enligt Jaensson (1997) viktigt då det blir mycket svårt att vara 

marknadsorienterad vid brist på denna. 
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2. Kundmötet  

Detta är också av stor vikt, då det slutgiltiga beskedet om köp ju tas från kunden vid 

detta tillfälle och denne oftast inte har möjlighet att prova tjänsten innan (ibid.).  

3. Stödjande system  

Detta används för att hantera olika funktioner i organisationen (som exempelvis 

ekonomiska, organisatoriska och tekniska). ”Det stödjande systemet ska underlätta för 

kunderna att ha interaktion med företagets frontpersonal” (ibid.).  

Alla tre komponenter ingår således mer eller mindre i outsourcingen. 

 

Figur 3.2.4.1 

Dessa tre bildar tillsammans Komponentmodellen ovan, som visar sambandet mellan 

komponenterna samt interaktionen mellan frontpersonal och kunden som är förutsättningen 

för att en relation ska kunna byggas (Jaensson, 1997).  
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Bilden illustrerar dels hur marknadsinformation ges från konsumenten (marknaden) till 

uppdragstagaren som utför säljstödjande processer, samt även själva kundmötet mellan 

återförsäljare/uppdragstagare och konsumenten.  

3.2.5 Feedback 

Doyle & Stern (2006) diskuterar olika faktorer som skapar ett kundlett företag, en av de 

viktigaste faktorerna handlar om feedback. Eftersom företaget vill bygga upp relationer som 

behåller kunder behöver företaget samla in feedback om kundernas tillfredsställelsegrad för 

att sedan kunna modifiera produkten eller tjänsten och utveckla denna. Detta behövs eftersom 

behoven förändras med tiden.  

Feedback är kommunikationen från konsumenten till det säljande företaget och är kundens 

upplevelse av transaktionen och produkten alternativt tjänsten (ibid.). Denna feedback går 

vanligtvis direkt till företaget. I denna studie finns ytterligare en mellanhand som försvårar 

möjligheten att samla in feedback direkt från konsumenten. 

 

Denna mellanhand är således uppdragstagaren och man kan nu fråga sig om feedbacken 

stannar hos uppdragstagaren eller om kommunikationen mellan denna och uppdragsgivaren är 

så pass bra att feedbacken blir överförbar och tolkas på önskat vis.                    
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3.3 Verksamhetsstyrning 

3.3.1 Kontroll 

Vår hypotes är att det krävs någon form av kontroll för att kunna säkerställa resultatet av 

marknadsföring som outsourcas. Detta gör att en närmare beskrivning av och kring begreppet 

är relevant. 

Collin (1990) gör en beskrivning av begreppet kontroll där han delar upp det i två betydelser; 

en smalare där man kontrollerar att någon gör saker rätt, och en bredare man kontrollerar 

själva situationen. 

Det finns tre olika kontrolltyper enligt Collin (2008); premisskontroll, handlingskontroll och 

resultatkontroll. Premisskontrollen beskriver olika kontrolltyper innan själva handlingen, 

handlingskontrollen under själva handlingen samt resultatkontrollen efter själva handlingen. 

 

Figur 3.3.1.1    Källa: (Collin, 2008) 

 

Figur 3.3.1.2    Källa: (Collin, 2008) 
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Figur 3.6 beskriver uppdelningen av de nämnda kontrolltyperna utifrån parametrarna kunskap 

och mätbarhet.  

I kapitel 1 nämndes hur outsourcing av delar av marknadsföringsfunktionen, också innebär att 

ansvaret överlåts till ett annat företag som ger det outsourcande företaget en minskad kontroll 

över marknadsföringsfunktionen. Bragg (1998) beskriver hur statusrapporter kan vara en 

utmärkt kontroll över en telemarketingleverantör, som ju är en form av outsourcing. Detta är 

en typisk resultatkontroll, vilken enligt Collins modell ovan gör att kunskapen om handlingen 

blir stor. En statusrapport är en direkt kontroll och mäter måluppfyllelsen väl.  

Bragg (1998) beskriver två olika sätt att kontrollera utomstående säljare, först och främst 

genom att granska den sålda volymen genererad av varje säljare. Detta kan emellertid ha sina 

svårigheter då den sålda volymen kan variera kraftigt beroende på faktorer som till exempel 

konjunktur och säsong. Därför är det ofta bäst att mäta säljvolym utefter ett medeltal under en 

längre period, alternativt utefter en trendlinje (ibid.). Den andra metoden görs genom att 

granska låga försäljningssiffror gjorda av en säljare.  

En databas med information om klagomål från konsumenter kan även det vara en värdefull 

kontroll (Bragg 1998). Information till konsumenterna om att sådan databas finns och hur 

man kontaktar företaget angående klagomål, finns med fördel i produktens manual eller i 

förpackningen (ibid.). Detta för att göra det enkelt för kunden att framföra eventuella 

klagomål på företagets sälj- och marknadsföringsleverantörer. Dessa metoder kan synliggöra 

problem med såväl outsourcade verksamheter som enskilda säljare, vilket annars kan vara 

svårt. 

 

Uppdragsgivaren kontrollerar uppdragstagaren, dels genom resultatkontroll (1), dels genom 

premiss- och handlingskontroll (2). 
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3.3.2 Kärnkompetens 

En bra definition av begreppet kärnkompetens är ”de mest kritiska och mest utslagsgivande 

resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal 

processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot” Axelsson 

(1998). 

I fallet outsourcing är detta begrepp med andra ord av stor vikt att ta hänsyn till. Axelsson 

(1998) menar vidare att företagen bör koncentrera sig just på sina kärnverksamheter och 

outsourca det som andra, det vill säga uppdragstagarna, kan göra bättre. Detta gör att 

företagen kan fokusera mer på de resurser och aktiviteter som skapar ett unikt värde (ibid.).  

Även Quinn resonerar kring detta (Gummesson, 1998). Han menar att även vissa delar av 

kärnverksamheten kan outsourcas. Quinn går så långt att han rekommenderar ”att den egna 

produktionen koncentreras till ett mycket begränsat antal interna resurser baserade på kunskap 

och tjänster där företaget har en styrka och kan upprätthålla en långsiktig konkurrensfördel” 

(ibid.). 

 

Avslutningsvis så finns kärnkompetensen hos uppdragsgivaren, men denna kan outsourca 

vissa delar av den till uppdragstagaren om det kan bidra till att skapa en långsiktig 

konkurrensfördel. Uppdragstagaren måste med andra ord kunna utföra aktiviteten antingen 

billigare eller bättre.  

3.3.3 Transaktionskostnadsteorin 

Collin (1990) definierar transaktionskostnad som ”kostnaden för att utnyttja 

prismekanismen”. Dessa prismekanismer är kostnaden för att påträffa de relevanta priserna 

(informationskostnad), samt kostnaden för förhandling och upphandling och träffande av 

kontrakt, det vill säga en kontraktskostnad (ibid.). Då outsourcing kräver såväl 
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informationssökning innan kontrakt skrivs samt resurser för att förhandla kring och slutligen 

skriva kontrakt, är transaktionskostnaden väl värd att beakta och följa upp.  

Teorin utgår vidare från att företag strävar efter att minimera transaktionskostnaderna 

(Gummesson, 1998). Dessa kostnader kan vara marknadsförings- eller inköpskostnader. 

Samma författare beskriver även att utformningen av organisationen i ett företag förklaras 

med hjälp av just det faktum att vissa uppgifter är bättre att göra inom den egna 

organisationen och andra bättre att köpa från externa aktörer. 

För att tillfullo kunna erhålla förståelse för transaktionskostnadsbegreppet så behöver vi 

emellertid kunna definiera begreppet transaktion. Denna definieras enklast som ”en vara eller 

tjänst som överförs mellan två teknologiskt separerade kontaktytor, det vill säga en aktivitet 

slutar och en annan börjar” (Johansson, 2004). Johansson skriver vidare att ”Om utbytet 

mellan två teknologiskt separerade ytor går smidigt och utan fördröjning uppstår det inga 

kostnader för att genomföra en transaktion. Om däremot transaktionen måste planeras, 

samordnas och följas upp löpande uppstår det kostnader för att genomföra densamma”. I fallet 

outsourcing förefaller det sig mycket sannolikt att så väl planering, samordning och löpande 

uppföljning krävs för att kunna implementera strategin om outsourcing, varpå 

transaktionskostnadsteorin är klart befogad att applicera.  

Transaktionskostnadsanalysen beskriver bland annat det faktum att information är lättillänglig 

internt men svårtillgänglig externt (Gummesson, 1998). Detta betyder mer konkret att 

transaktioner inom en organisation är mer effektiva än om man utnyttjar en extern aktör och 

transaktionerna då går mellan två parter. Detta är i praktiken en förklaring till att en 

organisation existerar. Detta betyder inte att man inte kan tjäna på att lägga ut aktiviteter på 

externa aktörer. Om dessa har möjligheten att utföra en tjänst bättre eller billigare så kan man 

tjäna på outsourcing (ibid.). 

Samma författare fortsätter att beskriva olika sätt hur ett företag kan hantera 

transaktionskostnader. Figuren nedan illustrerar de olika möjligheterna: A: Inom företaget, B: 

Ute i marknaden eller C: En djupare relation med utomstående. Detta fall är karakteristiskt för 

relationsmarknadsföring. 
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Figur 3.2.5; Relationer (Gummesson, 1998) 

 

Avslutningsvis så finner vi naturligtvis transaktionskostnader mellan alla olika intressenter i 

vår outsourcingmodell. Dock så är de som är väsentliga i detta fall de transaktionskostnader 

som uppkommer mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel gör vi en utförlig beskrivning om hur vi genomfört vår empiriska studie för att 

kunna besvara vår problemformulering. Vidare följer en presentation angående vår 

undersökningsmetod och val av respondenter. Även en operationalisering kommer att tas upp 

senare i kapitlet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens reliabilitet och 

validitet. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen har utgått ifrån data i form av primärdata genom intervjuer eftersom detta är 

det enda alternativet som passar denna typ av studie. Kvale (1997) diskuterar vikten av antalet 

respondenter och förklarar att antalet ska anpassas till den grad det behövs för att ta reda på 

vad man vill veta. Vi har utifrån detta kommit fram till lämpligt antal för att få så uttömmande 

svar som möjligt. I den mån vi haft möjlighet, har intervjuerna ägt rum på plats hos 

respondenten. Det har däremot blivit intervju per telefon på grund av önskemål från 

respondenten. Dessa intervjuer är totalt fem varav tre är telefonintervjuer. 

Som hjälpmedel till intervjuerna kommer vi att använda oss av en bandspelare för att på så 

sätt säkerställa att vi inte går miste om betydelsefull information om anteckningar skulle visa 

sig vara otillräckliga. Dock finns det en nackdel med att använda sig av bandspelare vilket 

kan vara en negativ reaktion från respondentens sida. 

För att ytterligare stärka vår trovärdighet och framför allt kunna informera om eventuell 

publicering av intervjuresultatet eller eventuell konfidentialitet (Kvale, 1997), har vi innan 

intervjuerna utformat ett kontrakt. Detta skrevs på av såväl oss själva som 

respondenten/respondenterna och finns bifogat som en bilaga. 

4.2 Urval av företag och respondenter 

Vår undersökning är en fallstudie där vi koncentrerat oss på uppdragstagaren; en av Sveriges 

ledande reklam- och retailbyråer, mellanhanden; återförsäljare av hemelektronik, samt 

uppdragsgivaren; en av Sveriges ledande telekomoperatörer. Enligt uppdragstagaren är 

försäljningschefen för avdelningen Instore, samt en av regioncheferna, de bäst lämpade 
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respondenterna. Hos mellanhanden har vi intervjuat försäljningschefen för verksamheten i 

Norden. Då samarbetet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren är mycket nära, vilket vi 

återkommer till nedan, så är det svårt för utomstående och även för mellanhanden att göra 

skillnad på dessa. Av denna anledning så har vi endast intervjuat denne hos mellanhanden, 

som har störst insikt i samarbetet. Hos uppdragsgivaren har vi intervjuat försäljningschefen 

för de externa säljkanalernas samt försäljningschefen för indirektförsäljning. Samtliga 

respondenter säger sig ha god insikt i relationen uppdragsgivare, mellanhand och 

uppdragstagare emellan.  

  

Uppdragsgivare (A): En av Sveriges ledande mobiloperatörer som har såväl interna (egna) 

som externa försäljningskanaler. Uppdragsgivaren arbetar med uppdragstagaren på flera 

nivåer. Dels som en kommunikationsbyrå, som hjälper dem med skyltningen i de egna butiker 
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och annan marknadskommunikation, dels genom ”Instore” – en avdelning inom 

uppdragstagaren, som är butiksbearbetning mot de externa kanalerna.  

Respondent(er): 

• (A1)Försäljningschef för uppdragsgivarens externa säljkanaler, det vill säga 

telemarketing och externa återförsäljare.  

• ((A2)) Försäljningschefen för indirekt försäljning, ansvar för alla externa parter som 

säljer våra produkter, ca 1500 återförsäljare. 

Mellanhand: Uppdragsgivaren är en leverantör till denna återförsäljare av hemelektronik. 

Mellanhanden förmedlar uppdragsgivarens produkter och tjänster till konsumenten via sina 

butiker. Till uppdragstagaren har mellanhanden ingen formell relation, men en indirekt, då 

uppdragstagarens säljcoacher bemöter säljare och kunder i butikerna.  

Respondent(er): 

• Försäljningschefen för mellanhandens verksamhet i Norden. Ansvarar för all 

försäljning, så väl från varuhus som internet.  

Uppdragstagare (B): En av Sveriges ledande retail- och reklambyråer. Har en mycket nära 

och god relation med uppdragsgivaren. Den avdelningen som är involverad i samarbetet med 

uppdragsgivaren heter ”Instore”, med en huvudsakliga uppgiften att ansvara för 

säljledningsfunktionen gentemot mellanhanden.. Många av uppdragstagarens medarbetare ser 

till och med sig själva som att de ”är” uppdragsgivaren; de har kläder och bilar med 

uppdragsgivarens logotyp, samt har kontor i uppdragsgivarens byggnad.   

Respondent(er): 

• ((B1)) Försäljningschefen för Instore-verksamheten, är länken mellan uppdragsgivaren 

och uppdragstagaren. Har en mycket nära relation till uppdragsgivaren då trots att 

denne endast är konsult åt uppdragsgivaren, sitter i dennes ledningsgrupp för indirekt 

sälj. 

• ((B2)) Regionchefen för region öst, har det övergripande ansvaret för försäljningen i 

regionen. Ansvarsområdet omfattar totalt fyra av uppdragstagarens teamleaders samt 

ca 100 butiker. 
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4.3 Operationalisering 

Vi har gjort ett frågeformulär (se bilaga 1), där frågorna är baserade på de insikter vi erhållit 

från teorin. För att få möjlighet att jämföra svaren från de olika respondenterna, oavsett vilken 

roll företaget de arbetar på har, så har vi utgått från samma frågor och endast gjort smärre 

anpassningar till respektive respondent. Att intervjua respondenter från olika aktörer ger 

dessutom en bredare inblick i outsourcingsituationen. 

Vi har tillämpat ett så kallat semistrukturerat angreppssätt, vilket innebär att intervjufrågorna 

ligger till grund för intervjuerna, men att vi har möjligheten att ställa följdfrågor inom 

områden som visar sig vara av större vikt (Merriam, 1994), 

Innan intervjuerna så har vi presenterat studiens bakgrund och syfte för respondenterna för att 

göra dem föreberedda. Med respondenterna hos uppdragstagaren har vi haft en kontinuerlig 

kontakt under hela arbetets gång.  

Outsourcing 

Fördelar och nackdelar 

Motiven till att uppdragsgivaren outsourcar marknadsföring till uppdragstagaren beror 

sannolikt på de fördelar som man ser med outsourcing relativt andra alternativ. Detta prövas 

genom att be respondenterna att ge sin bild av motiven och även fördelarna för dem att 

outsourca sin marknadsföring. Det finns även en möjlighet att respondenterna nämner fördelar 

i svaren på andra frågor som ställs under intervjun.  

Vi kommer att ställa följande fråga till respondenterna: 

 

• Vad tror du är uppdragsgivarens motiv till att outsourca till just uppdragstagaren 

grundar sig i? Ekonomiska? Kvalitetsförbättring? Hur såg det ut innan? 

 

För att med ytterligare empiriskt material kunna styrka de svar vi får från respondenterna så 

kommer vi be om att få ta del av eventuella rapporter samt resultat från undersökningar mot 

återförsäljare och konsumenter eller liknande. 
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Även här kommer vi specifikt be respondenterna att ta upp de nackdelar som kan finnas med 

deras outsourcing, men teorin kan även prövas mot delar av svaren på andra frågor där 

nackdelar nämnts. 

Vi kommer utifrån detta ställa en fråga på följande vis: 

 

• Hur gynnas respektive eventuellt missgynnas ni av outsourcingen; uppdragsgivare - 

uppdragstagare? 

 

Integrerad vs splittrad outsourcing 

För att få information om vilken form av outsourcing som tillämpas så måste vi ta reda på hur 

mycket som outsourcas. Eftersom det är uppdragsgivarens funktion som outsourcas är 

möjligheterna större att denna har större insikt i hur mycket det är som outsourcas och därför 

räknar vi med att dennes svar är av större vikt. Detta ämnar vi att få reda på utifrån följande 

frågeställning: 

 

• Vilka funktioner är det som uppdragsgivaren outsourcar till uppdragstagaren? Finns 

det funktioner inom marknadsföringen som uppdragstagaren valt att behålla själva? 

 

Kontrakt 

Finns möjligheten att vi får ta del av kontraktet så kommer vi att därifrån kunna analysera 

detta. Om denna möjlighet inte finns, så kommer vi även fråga berörda respondenter om de 

kan besvara frågor om kontraktet. Detta ämnar vi att få reda på utifrån följande 

frågeställningar: 

 

• Vad ingår i uppdragstagarens avtal med uppdragsgivaren? / Vad ingår i ert avtal med 

uppdragsgivaren? 

• Finns det någon möjlighet att få ta del av kontraktet mellan uppdragsgivaren och 

uppdragstagaren? /  Finns det någon möjlighet att få ta del av kontraktet mellan 

mellanhanden och uppdragstagaren? 

Marknadsföring 

Fyra P 
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Här kommer vi att fråga respondenterna om vad de anser ingår i de olika komponenterna i 

marknadsmixen utifrån följande frågeställning: 

 

• Har erbjudandet till kunden förändrats på grund av samarbetet uppdragsgivare - 

uppdragstagare? Om ja, på vilket sätt och varför? 

 

Kärnproduktens egenskaper 

Teorin vi använt här visar hur en produkts mervärde kan öka med hjälp av olika faktorer. Vad 

som tillförs produkten när marknadsföringen outsourcas i detta fall är av stort intresse då 

dessa mervärden syftar till att skapa större efterfrågan. Vi kommer att fråga de olika 

respondenterna hur produkten såg ut före förändringen och hur den ser ut efter förändringen, 

det vill säga före och efter outsourcingen. Detta ämnar vi att få reda på utifrån följande 

frågeställning: 

 

• Har uppdragsgivarens kärnprodukt påverkats genom samarbetet uppdragsgivare - 

uppdragstagare? På vilket sätt? 

 

Marknadsorientering 

 

• Erhåller uppdragsgivaren information om marknaden och dess utveckling från er? 

Till exempel trender, utveckling, efterfrågan? / Erhåller ni kunskap om marknaden? 

 

Feedback 

Som vi beskrivit i modellen så finns ytterligare en mellanhand mellan konsumenten och 

uppdragsgivaren, det vill säga leverantören. Vår teori är att feedback är en av 

nyckelfaktorerna för att kontrollera effekten av marknadsföring, särskilt i detta fall när den 

outsourcas. Vi kommer att diskutera med respondenterna hur feedbacken behandlas, samt av 

hur stor vikt den är för att kontrollera resultat och effekt. Detta ämnar vi att få reda på utifrån 

följande frågeställningar: 

 

• Är det uppdragsgivaren, uppdragstagaren eller återförsäljaren (mellanhanden) som 

har det direkta mötet med kunden? 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 
Kandidatuppsats VT‐09 
Handledare: Sven‐Olof Collin 

 

35 

 

• Hur fungerar i så fall den feedback som kunder lämnar? Kommer den direkt till 

uppdragsgivaren eller via uppdragstagaren? 

Verksamhetsstyrning 

Kontroll 

Vi har i teorin beskrivit vår hypotes som utgår ifrån att det krävs kontroll för att kunna se 

effekten av marknadsföringen, i synnerhet när den outsourcas. Vi kommer att fråga om det 

finns kontroll över uppdragstagaren, och vilka typer av kontroller det i så fall rör sig om.  

Detta ämnar vi att få reda på utifrån följande frågeställningar: 

 

• Har uppdragsgivaren någon form av löpande kontroll av ert arbete? 

• Hur kontrollerar ni försäljningen? Medeltal? 

• När uppdraget är klart, hur kontrolleras resultatet av det? 

 

Finns det material som kontrakt, resultatrapporter och dylikt, är även dessa relevanta. 

 

Kärnkompetens 

I teorin har vi konstaterat hur kärnkompetens definieras. Nu vill vi ta reda på vad som 

uppdragsgivaren respektive uppdragstagaren definierar som sina kärnkompetenser. Har 

uppdragsgivaren outsourcat kärnkompetens eller endast kringverksamhet? Respondenter från 

samtliga aktörer får här svara på frågor som leder oss till svaret.  

 

• Berätta lite kort om er verksamhet! Vad är er kärnkompetens? 

 

4.5 Validitet 

Validiteten är ett mått som beskriver giltigheten och relevansen, det vill säga om vi mäter det 

som vi avser att mäta samt om det vi mätt uppfattas som relevant (Jacobsen, 2002). Vid hög 

validitet så kan man även säga att det som mätts hos några få enheter även gäller för flera.  

Man brukar skilja på intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). Intern validitet beskriver 

om i vilken mån ett resultat som inskrider sig i ett kausalt förhållande mellan två eller flera 
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variabler är korrekt eller giltigt. Den externa validiteten i sin tur återger i vilken utsträckning 

en undersöknings resultat och slutsatser kan generaliseras och appliceras även till andra 

situationer utöver den specifika undersökningen. 

Vid en kvalitativ studie är det svårt att mäta validiteten med siffror. Genom att under 

intervjuerna ställa frågor som har en deduktiv grund så har vi emellertid försökt att 

vidmakthålla en hög validitet.  

4.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver trovärdigheten och tillförlitligheten i undersökningen (Jacobsen, 

2002). Informationen vi samlar in som kommer ligga till grund för analys och slutsatser 

kommer från kvalitativa intervjuer. Hur tillförlitliga svaren är från respondenterna är svårt för 

oss att fastställa men vi kan påverka reliabiliteten genom att vara tydliga med att informera 

intervjuernas syfte för respondenterna, ställa relevanta, pedagogiskt utformade frågor, samt 

innan intervjun försäkra oss om att den har en klar och tydlig struktur. Vi kommer även att 

tillämpa inspelning av intervjuerna för att öka noggrannheten och därmed reliabiliteten.  

Avslutningsvis är reliabilitetsnivån svår att fastställa. Trots nämnda metoder och åtgärder för 

att göra undersökningen tillförlitlig är det svårt att mäta i vilken grad vi uppnått detta. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer vi analysera den empiri vi samlat in, denna presenteras i form av de 

indikationer vi påträffat. I samband med detta kommer vi att löpande pröva de teorier vi 

diskuterat i kapitel 3, teori. 

5.1 Fördelar med outsourcing 

I teorikapitlet har vi redogjort för de fördelar som en outsourcing av 

marknadsföringsfunktionen kan medföra, dessa är förljande: 

1. Att hålla nere kostnader. Detta redogör de både uppdragsgivare (A1) och (A2) samt 

uppdragstagare (B1) för då dessa beskriver hur det på lång sikt blir kostnadseffektivt 

att lägga ut personal på en extern part. Detta då kostnaderna för administration 

minskar och uppdragsgivaren kan även göra sig av med personal som inte lever upp 

till satta mål, utan att behöva ta hänsyn till uppsägningstid och så vidare, då ju 

uppdragstagaren är arbetsgivare. Uppdragsgivare ((A2)) betonar emellertid att den 

externa parten ju också har för avsikt att tjäna pengar, vilket gör att 

kostnadsbesparingar enligt denne inte är det primära målet vid denna typ av 

outsourcing.  

2. Handskas med mindre personal. Som beskrivet ovan så innebär minskad egen 

personalstyrka mindre administrativa kostnader enligt nämnda respondenter, eftersom 

all administration rörande outsourcingen ligger hos uppdragstagaren.  

3. Förbättra kvaliteten. Respondenterna (A1), (A2) och (B2) beskriver hur 

uppdragsgivaren fått del av uppdragstagarens kompetens. Samtliga respondenter 

bekräftar att det skett en kvalitetshöjning genom att uppdragstagaren kan erbjuda 

kompetens inom vissa funktioner som uppdragsgivaren inte kan, samt att 

uppdragsgivaren även kan ställa högre krav på dessa funktioner. Uppdragsgivare 

((A2)) förtydligar detta då denne besktriver hur kunder som handlat i butiker ledda av 

uppdragstagaren, väljer abonnemang med högre månadsavgifter, och kan därmed 

ringa och använda andra tjänster mer. Uppdragsgivaren har ett system som visar detta 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 
Kandidatuppsats VT‐09 
Handledare: Sven‐Olof Collin 

 

38 

 

men har ingen officiell sammanställning som vi fått ta del av. Detta tyder på att 

outsourcing av denna funktion kan generera högre intäkter för uppdragsgivaren. 

Sammanfattningsvis så tyder respondenternas svar på att en kvalitetshöjning skett 

både i funktionen från uppdragstagaren till uppdragsgivaren, samt i produkten till 

konsumenten. 

4. En internt anställd innebär en fast kostnad, medan om denna funktion är outsourcad 

så innebär personen en rörlig kostnad. Även här så skildrar (A1), (A2), (B1) samt 

mellanhanden hur det blir lättare för uppdragsgivaren att så väl skaffa som avskaffa 

personal, då denna är anställd av uppdragsgivaren. 

5.2 Nackdelar med outsourcing 

De nackdelar vi tog upp i kapitel tre är följande: 

1. Man är själv bäst på att avgöra vad en kund kräver av produkten.  

Den första nackdelen vill vi efter analys av det empiriska materialet ifrågasätta. En av 

anledningarna till outsourcingen är just att uppdragstagaren förväntas ha högre 

kompetens gällande vad en kund kräver av produkten. Både uppdragsgivare (A1) och 

(A2) samt uppdragstagare (B1) och (B2) beskriver hur strävan efter högre kunskap 

och kompetens har varit en av anledningarna till att beslutet om outsourcing togs 

vilket de också anser har tillförts. Och utifrån vår analys av kärnprodukten kan man 

också se vilka värden som uppkommit som en effekt av outsourcingen.   

Ytterligare faktorer som styrker att detta tillförts är en undersökning gjord på uppdrag 

av uppdragsgivaren, där man har mätt grad av nöjdhet från mellanhandens sida, det 

vill säga de som får utbildning och coachning av uppdragstagaren. Denna 

undersökning har vi fått ta del av och nedan kan vi utläsa följande uttalanden rörande 

uppdragstagaren. Vi har på grund av att vi vill hålla anonymitet ersatt eventuella 

namngivelser med ”XX”, ”NN” samt ”FF”, där samtliga tillhör uppdragstagaren: 

”Det bästa är supporten, och serviceviljan gentemot både kund och återförsäljaren” 
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”Ni är bra på att lära ut säljteknik istället för att bara prata om olika abonnemang. 

Det finns mer bakom det och man lär sig otroligt mycket” 

”Uppdragstagaren ger ett väldigt bra intryck och ökar uppdragsgivarens anseende i 

butiken. De gör att uppdragsgivaren sticker ut från mängden.” 

”XX från uppdragstagaren ställer alltid upp och finns alltid till hands. Kan han inte 

svara på en fråga så tar han reda på det och återkommer inom ett par minuter.” 

”Anställningen av NN, karln är ett geni som dessutom är kanontrevlig. Skulle dock 

vara trevligt med lite fler besök.” 

”FF är Bäst” 

”XX och NN´s support mot säljare är det bästa” 

Källa: Uppdragsgivaren, 2009 

Utöver detta finns det ytterligare en undersökning där man kan se den totala nöjdheten 

från mellanhandens sida, där uppdragsgivaren också ställs i jämförelse med 

konkurrenterna. Värt att nämna är att enligt samtliga respondenter tänker man inte på 

vem som är anställd vart, man ser det som att alla är anställda hos uppdragsgivaren.  

Om man hade gjort en större skillnad på uppdragsgivaren och den outsourcade 

personalen hade det dock funnits en risk att resultatet nedan hade kunnat vara vinklat 

och därmed möjligtvis inte gett samma resultat. 

Vi har markerat siffrorna åtta till tio med grått fält för att tydliggöra att dessa är de tre 

högsta värdena, och för att tydliggöra den stora skillnaden gentemot resterande tre 

konkurrenter.  
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Källa: Uppdragsgivaren, 2009 

*Här står det” uppdragsgivaren” eftersom undersökningen utgår ifrån att det är 

uppdragsgivaren man behandlar i undersökningen, dock är det den outsourcade personalen 

(uppdragstagaren) som är mottagare av denna kritik då det är dessa som befinner sig på 

plats. 

Här ges en tydlig bild över den totala nöjdheten, och utifrån denna undersökning har vi sett att 

65 % har gett uppdragsgivaren betyg åtta och uppåt vilket ger en indikation på att en 

dominerande grupp märker av en betydande skillnad jämfört med konkurrenterna. Detta pekar 

på att kompetensen och kunskapen hos uppdragstagaren är relativt högre än hos 

konkurrenterna, och detta antyder således på att detta beror på outsourcingen då de som fått 

denna kritik kommer ifrån uppdragstagaren.  

2. Återkoppling (feedback) från marknaden kommer att sändas via en 

mellanhandskanal (i detta fall via uppdragstagaren), så att den kontrollerande 

makten förloras.  

Att återkopplingen från marknaden sänds via en mellanhandkanal anses enligt teorin 

vara en nackdel när marknadsföringsfunktionen outsourcas. I vår studie har vi kommit 

fram till hur denna återkoppling behandlas och den visar sig gå både via 

uppdragstagaren, det vill säga via ”mellanhandskanalen” som Bragg valt att kalla den, 

men även via mellanhanden (återförsäljaren).  
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Uppdragstagaren är representerad i uppdragsgivarens ledningsgrupp för indirekt sälj, 

vilket kan anses vara högst ovanligt för outsourcad personal, man delar till stor del 

samma lokaler samt uppdragstagarens personal har uppdragsgivarens logotyp på 

visitkort, tjänstebilar, kläder och så vidare. Detta indikerar på en stark integrering hos 

uppdragsgivaren som i sin tur visar på en nära relation uppdragstagare och 

uppdragsgivare emellan.  

Att återkoppling från marknaden skulle bidra till en förlust av den kontrollerande 

makten kan således ifrågasättas. Man kan även tänka sig att huruvida detta är en 

nackdel eller inte är bland annat beroende av hur relationen mellan intressenterna ser 

ut. Det vill säga att ju närmre relation man har i samarbetet, desto mindre nackdel 

finns att hitta i valet av feedbackkanal, det vill säga att den kontrollerande makten 

gällande marknadsinformation fortfarande existerar här just på grund av relationen 

mellan dessa intressenter. Respondenterna har förklarat att de inte har något system för 

hur marknadsinformation och feedback hanteras, med tanke på mellanhanden, men att 

det är något de diskuterar mycket om. 

3. Varje företag har sitt eget sätt att fungera, därför kan man inte förvänta sig att det 

företag man väljer som leverantör av outsourcing kommer att arbeta i linje med 

egen metod. 

Denna potentiella nackdel vill vi även den ifrågasätta. Samtliga respondenter beskriver 

det nära och väl fungerande samarbete som finns mellan uppdragsgivare och 

uppdragstagare.  

Som tidigare nämnt är uppdragstagaren även representerad i uppdragsgivarens 

ledningsgrupp för indirekt sälj, man delar till stor del samma lokaler samt 

uppdragstagarens personal har uppdragsgivarens logotyp på visitkort, tjänstebilar, 

kläder och så vidare. Upprepade gånger har vi fått förklarat för oss från 

respondenterna att man ser på uppdragstagaren som anställda hos uppdragsgivaren, att 

de är så pass integrerade att ingen tänker på att dessa är outsourcade. Även 

mellanhanden beskriver att man hos denne inte ser någon skillnad på vem som är 

anställd hos vem, i hans ögon kommer alla från uppdragsgivaren. Uppdragstagaren har 



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för ekonomi och teknik 
Kandidatuppsats VT‐09 
Handledare: Sven‐Olof Collin 

 

42 

 

således släppts långt in i uppdragsgivaren organisation vilket är en indikation på att 

uppdragstagaren arbetar i linje med uppdragsgivaren.  

4. Gordon (2009) anser att i takt med att uppdragsgivarens beroende av 

uppdragstagaren ökar, ökar även marknadsföringskostnaden, då uppdragstagaren 

kan kräva mer i ersättning. 

Detta har varit svårt att pröva, då kontrakten företagen emellan varit topphemliga och 

vi inte fått ta del av dess specifika innehåll. Vi kan därför varken styrka eller avfärda 

nämnda teori. 

5. Ytterligare en nackdel med att outsourca sin marknadsföring är att dessa tredje 

parter tenderar att stå emot när man försöker tillämpa vissa innovativa idéer eller 

vill ge särskild utbildning.  

Att det outsourcade företaget skulle kämpa emot uppdragsgivarens innovativa idéer 

eller särskild utbildning vill vi även det förkasta. Samtliga respondenter från 

uppdragstagaren och uppdragsgivaren beskriver det faktum att uppdragstagaren hela 

tiden måste sköta den outsourcade funktionen bättre än vad uppdragsgivaren hade haft 

möjlighet att göra, annars hade det inte funnits några motiv till outsourcingen. Att 

uppdragstagaren då skulle tendera till att stå emot beslut är således inte sannolikt.  

Uppdragsgivare (A1)menar att det är ”vanligt förekommande att uppdragstagaren 

redovisar innovativa idéer och tillhandahåller särskild utbildning”.  

De två parterna säger sig ha ”stort utbyte” av marknadsinformation vilket indikerar ett 

förtroende för varandra, detta diskuterar vi längre ner i detta kapitel. 

6. På kort sikt kan det vara kostsamt att outsourca och genom att göra detta 

överlåter man dessutom kontrollen till uppdragstagaren. Eftersom 

uppdragstagaren vill spara pengar måste man kontrollera kvalitén av varan eller 

tjänsten. Dessutom ska man räkna med att uppdragstagaren har fler kunder än en, 

vilket ger en osäkerhet i fråga om prioriteten som kund. 

Lönsamhetsaspekterna med outsourcing har vi diskuterat i teorikapitlet där vi har 

beskrivit att det på kort sikt kan vara kostsamt att outsourca en funktion. Denna teori 
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styrks av vår undersökning. Uppdragsgivaren uppger att det ekonomiska motivet till 

outsourcingen gäller på lång sikt. Personalen från uppdragstagaren arbetar också heltid 

med uppdragsgivaren, som då pekar på att prioriteten som kund inte hamnar i 

andrahand. 

5.3 Integrerad vs splittrad outsourcing 

Vi har i teorikapitlet beskrivit två olika typer av outsourcing; Integrerad (sammansatt) och 

splittrad (styckad, partiell). Samtliga respondenter beskriver hur säljmetodiken gentemot 

uppdragsgivarens externa kanaler utförs av uppdragstagaren. Här ingår säljlednings-

funktioner; coachning, informering och utbildning av mellanhandens säljare. Uppdragstagarna 

beskriver hur de på ett proaktivt sätt leder försäljningen i butik och lär mellanhandens säljare 

action marketing, det vill säga hur produkten på ett aktivt sätt skall säljas in och hur den ska 

”paketeras”.  

Då vi ställde frågan till uppdragsgivaren (A1) om det fanns delar av marknadsföringen som 

uppdragsgivaren valt att inte outsourca, fick vi till svar att det valt att behålla all ATL-

kommunikation (Above The Line) som TV- och radioreklam, tidningsannonser och så vidare. 

Resterande respondenter väljer att förklara vad som outsourcats och menar att den 

outsourcingen består utav säljmetodiken, och att det är ett helt koncept som outsourcats och 

inte bara bemanning. Denna av respondenternas givna data ger en indikation på att endast en 

del av marknadsföringsfunktionen har outsourcats, i detta fall säljledningsfunktionen eller en 

del av promotion i 4P-modellen. Emellertid så utbildar fortfarande uppdragsgivaren 

uppdragstagarens personal till viss del och koordineringen sköts av uppdragsgivaren, bland 

annat så bestämmer uppdragsgivaren vilka försäljningskanaler man ska samarbeta med, enligt 

(A1) och (A2). Utifrån detta vill vi påstå att splittrad outsourcing är den form av outsourcing 

som tillämpats. 

Fördelarna med detta enligt den teori vi presenterat är dels att uppdragsgivaren har mer 

inflytande på faktorer som priser, kostnader, personal, teknologi, material som används och 

dess kvalitet.  
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Personalen hos uppdragstagaren utbildas till viss del av uppdragsgivaren, enligt (A1). 

Personalen är även medverkande på veckomöten hos uppdragsgivaren. Detta ger enligt 

respondenterna (A1) och (A2) ett ökat inflytande på personalens kompetens.   

Teknologi – uppdragsgivares försäljningsövervakningssystem är kopplat till 

uppdragstagarens. (A2) uppger även hur uppdragsgivarens personal har även möjligheten att 

få SMS-rapporter om försäljningen i butiker ledda av uppdragstagaren. Därigenom så menar 

uppdragstagarna (A1) och (A2) att man får ökat inflytande.  

I denna fallstudie är det svårt att ta analysera alla dessa faktorer, men utefter respondenternas 

svar så kan vi fastställa att uppdragsgivaren har ökat inflytande på faktorerna personal och 

teknologi, jämfört med om outsourcingen varit integrerad.  

Uppdragsgivaren anser här att en nackdel med att endast lägga ut delar av sin marknadsföring 

i deras fall varit situationer där outsourcad personal fått höra kommentarer från återförsäljare 

som tillhör uppdragsgivaren som ”du jobbar egentligen inte hos oss” och dylikt. Detta skapar 

enligt (A2) försämrad gemenskap som i sin tur kan påverka motivationen negativt. Detta har 

däremot övervunnits på grund av den nära relationen uppdragsgivare och uppdragstagare 

emellan, då uppdragstagaren finns representerad i uppdragsgivarens ledningsgrupp för 

indirekt sälj samt uppdragstagarens personal medverkar på möten tillsammans med 

uppdragsgivarens personal. Uppdragstagare (B1) menar att en nackdel för uppdragsgivaren är 

att de själva inte äger kompetensen inom det som outsourcats vilket kan innebära att, om man 

helt skulle bortse från den goda relation och välutvecklade samarbete som finns emellan dem 

idag, uppdragstagaren rent teoretiskt sett skulle kunna gå över till någon av uppdragsgivarens 

konkurrenter. Detta eftersom uppdragstagaren har så stor kompetens över just den 

outsourcade delen av marknadsföringen. Nackdelen för uppdragstagaren, eller kravet är också 

att de hela tiden måste vara bättre på sin uppgift än vad uppdragsgivaren är, annars så finns 

det ingen vits för uppdragsgivaren att köpa dessa tjänster av uppdragstagaren. På detta sätt 

uppstår nackdelar och fördelar för båda parter.  

I teorin har vi beskrivit hur viktigt det är att uppdragsgivaren har kunskap gällande de 

resterande delar av funktionen som inte outsourcats. Att man valt att behålla vissa delar av 

funktionen själv, tyder på att denna kunskap finns. 
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Samma författare menar också att en ytterligare nackdel för uppdragsgivaren är att den är 

tvungen att ha organisatorisk kapacitet för att koordinera och integrera de outsourcade 

aktiviteterna. Uppdragsgivaren har i vår studie outsourcat hela säljmetodiken, hela 

bearbetningen. Alla personalfrågor som anställningsprocesser och löner sköts av 

uppdragstagaren, systemen med säljstatistik sköts dock av uppdragsgivaren själv, eftersom 

den organisatoriska kapaciteten finns. 

5.4 Kontrakt 

På grund av att kontrakten mellan uppdragsgivaren och mellanhanden och uppdragstagaren är 

interna, hemligstämplade handlingar, så har vi inte kunnat få ta del av dessa och inte heller 

kunnat göra någon analys. Detta medför att det blir svårare för oss att ta del av klartexten om 

eventuella mål, kostnader samt överenskommelser och dylik data. Vi är medvetna om att detta 

kan bidra till en lägre validitet än om vi hade kunnat ta del av kontraktet. 

5.5 Fyra P 

Samtliga respondenter beskriver hur det fjärde p:et, påverkan, förändrats till det positiva 

genom outsourcingen av nämnda marknadsföringsfunktion. På grund av uppdragstagarens 

höga kompetens inom försäljning i butik och starka fokus på aktiv försäljning (vi återkommer 

till detta i avsnittet Kärnkompetens), så har mellanhandens försäljare blivit mer kunniga och 

kan marknadsföra produkten till kund i butik på ett annat sätt än tidigare. Uppdragsgivare 

(A1) skildrar även hur kunder som handlat i butiker ledda av uppdragstagaren väljer 

abonnemang med högre månadsavgifter, och får därmed ringa och använda andra tjänster mer 

samt får en finare mobiltelefon. Värt att beakta är att graden av tillfredställelse hos kunden 

inte nödvändigtvis står i relation till valet av högre månadsavgift. Tillfredställandegraden 

kontrolleras enligt uppdragsgivaren (A2) bland annat med hjälp av rundringningar till nya 

kunder efter tre månader.  

Respondent (A1) samt (B1) beskriver att p:et pris inte påverkas nämnvärt genom 

outsourcingen. Även om kunderna ofta väljer högre priser, för att få mervärde, så har priserna 

i sig inte förändrats.  
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Platsen kan däremot påverkas då respondenterna uppger att uppdragstagaren kan förbättra 

kundens upplevelse i butiken genom såväl skyltning som placeringen av uppdragstagares 

produkter i butik.  

Gällande p:et produkten, så beskriver flera av respondenterna hur kringvärden runt själva 

kärnprodukten förbättras outsourcingen. Uppdragsgivare (A2) förtydligar även hur 

användandet hos kunderna som handlat i butiker ledda av uppdragstagaren genererar högre 

omsättning varje månad, på grund av högre användande. Intressant nog använder dessa 

kunder sina mobiltelefoner mer än de som handlat i uppdragsgivarens interna butiker. Vi 

behandlar produkten vidare i nedanstående avsnitt.  

5.6 Kärnprodukten 

Uppdragsgivarens kärnprodukt består enligt uppdragsgivaren av en mobiloperatör som 

erbjuder mobila tjänster, ett bra nät med bra tjänster. Uppdragsgivaren berättar att de skiljer 

sig från sina konkurrenter genom sin starka säljkultur på så sätt att de arbetar mer med aktiv 

försäljning till skillnad från de andra operatörerna.  

Tidigare diskuterade vi i kapitel tre kärnprodukten hos ett företag, det vill säga hur kärnnyttan 

(innersta cirkeln) förmedlas och görs tillgänglig för kunden genom olika faktorer. Teorin 

beskriver även att om uppdragsgivaren outsourcar sin marknadsföring syftas det till att 

utvidga kärnprodukten till någonting mer än bara kärnprodukten, vilket det också gör enligt 

vår analys nedan. 

Vi har utifrån intervjuerna identifierat vilka värden som på grund av outsourcingen tillförts 

eller förstärkts hos uppdragsgivarens kärnprodukt och placerat dessa nya värden i modellen. 

Uppdragsgivaren (A1) och (A2) anser att de medarbetare från uppdragstagaren som arbetar i 

butiken har ett högre engagemang som i sin tur leder till att kunskapen hos kunderna har ökat, 

särskilt bemötandet har också på det sättet ökat. Uppdragsgivarens medarbetare har till 

exempel 100 butiker att besöka och engagemanget kan därför sjunka en aning, de från 

uppdragstagaren har cirka 12 butiker att besöka och detta ska därför bidra till ett högre 

engagemang. 
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Uppdragstagaren (B1) har tillsammans med (B2) lika synpunkt på samarbetets effekter och 

menar att erbjudandet har förändrats till slutkunden även sett till hela kundupplevelsen och i 

kundmötet som har sin grund i den höga kompetensen, att säljarna verkligen kan produkterna 

och verkligen kan sälja dem. Detta gör att outsourcingen har påverkat uppdragsgivarens 

varumärke positivt, då uppdragstagaren ser till att öka kompetensen hos uppdragsgivarens 

säljarkår. Detta ska enligt respondenterna leda till att kundens upplevelse av varumärket i sin 

helhet, på ett positivt sätt ska öka. Uppdragstagaren menar att om man kan uppdragsgivarens 

produkt kan man således även berätta om produkten för kunden så att denna vet vad som fås 

genom att ha starkare kännedom om produkten. Även här kan vi dra nytta av de uttalanden 

som vi beskrev i 5.2.2, det vill säga den undersökningen som gjordes hos mellanhanden. Även 

dessa uttalanden tyder på att uppdragsgivarens varumärke förstärks, i synnerhet företagets 

profil. Vår analys av detta pekar på vilka värden som uppstår på grund av outsourcingen; 

kundbemötandet, kvalitén, imagen och kompetens är det som förändras positivt. Nedan visas 

dessa värden i modellen: 
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I teorikapitlet diskuteras även hur den mittersta cirkeln enligt många marknadsföringsexperter 

tenderar till att bli allt mer viktig, det vill säga de så kallade metavärdena som finns i denna 

cirkel.  

5.7 Marknadsorientering 

I teorin har vi konstaterat att det finns tre grundläggande komponenter som är av extra stor 

vikt för att kunna vara marknadsorienterad; Marknadsinformation, kundmötet samt stödjande 

system. Genom data från de olika intressenterna så har vi kunnat analysera dessa tre 

komponenter.  

• Marknadsinformation 

Marknadsinformation är viktigt för att kunna skapa ett marknadsorienterat synsätt, denna 

marknadsinformation fungerar som ett stöd till interaktioner mellan företag och marknad.  

Uppdragstagare (B1) påpekar att de har en bra och öppen dialog med uppdragsgivaren. 

Uppdragsgivaren lyssnar mycket på vad uppdragstagaren har att säga angående marknaden 

eftersom förtroendet dem emellan är så stort. Uppdragstagaren jobbar nämligen med stora 

varumärken som Absolut vodka och Canon, som fungerar lite som ett bevis på den höga 

kompetensen som finns hos uppdragstagaren. 

Uppdragstagare (B2) håller med angående detta och menar också att det är deras huvudsakliga 

uppgift när de befinner sig på fält att samla den här typen av information till uppdragsgivaren, 

denna information samlar de på sig för att ge vidare till uppdragsgivarens marknadsavdelning. 

Uppdragsgivare (A1) säger att information om marknaden kommer från fler instanser än bara 

uppdragstagaren. För att ge exempel så är det bland annat från analysföretag, frontpersonal 

där uppdragstagaren bland annat befinner sig, media och dylikt.  

Retail-information är också något som erhålls hos uppdragsgivaren, det vill säga hur det går 

för konkurrenterna, om de ska öppna fler butiker, om deras ekonomi kommer att hålla och 

dylikt.  

Uppdragsgivare (A2) tycker att deras säljare är viktiga där, men tillägger att de har en 

marknadsavdelning som genom olika undersökningar tillgodoser den information (A1) 
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diskuterade ovan. (A2) poängterar att de säljare som står hos mellanhanden är viktigare än 

den information som hamnar hos säljarna i uppdragsgivarens egna butiker. Detta för att de 

kunder som finns hos mellanhanden inte nödvändigtvis är ute efter uppdragsgivarens produkt, 

vilket ju är fallet när kunden besöker uppdragsgivarens egna butiker. På så sätt skiljer sig 

informationen åt mellan dessa två kanaler.  

Utifrån respondenternas uttalanden är det givet att marknadsinformation är något som det 

arbetas mycket med vilket tyder på att uppdragstagaren är marknadsorienterad, dock ska vi 

titta på resterande komponenter i denna modell nedan. 

• Kundmötet 

Att mellanhanden har det primära kundmötet har alla respondenterna varit eniga om. 

Emellertid så är fallet mer komplicerat än att man kan ge ett ensidigt svar på om det endast är 

denne intressent som står för det direkta kundmötet. Det är förvisso i första hand 

mellanhandens personal som träffar kunden, men även uppdragstagarens personal kan göra 

detta i vissa fall enligt mellanhanden, uppdragsgivare (A2) samt uppdragstagarna (B1) och 

(B2). Såväl uppdragstagarens som mellanhandens personal bär kläder med uppdragsgivarens 

logotyp på, utifrån kundens perspektiv blir det således mellanhandens frontpersonal som får 

det direkta kundmötet eftersom kunden inte lägger någon vikt vid var denna personal har sin 

anställning, utan upplever detta som mellanhandens personal. I detta kundmöte har man för 

avsikt att vara tillgänglig samt möta, alternativt överskriva kundens förväntningar och skapa 

interaktion.   

• Stödjande system 

Här är det uppdragstagaren som fungerar som ett stödjande system för uppdragsgivaren. 

Motiverade säljare som kan produkten och har rätt attityd gentemot kunderna. 

Uppdragsgivare (A1) anser att medarbetarna från uppdragstagaren som jobbar i butikerna har 

ett högre engagemang som gör att kunskapen hos kunderna har ökat och således också det 

positiva bemötandet. Detta bland annat för att dessa medarbetare har exempelvis 100 butiker 

att besöka och därför kan engagemanget sjunka en aning, de från uppdragstagaren har cirka 

12 butiker att besöka.   
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Att uppdragstagaren har motiverad personal är något som uppdragsgivare (A2) vill hålla med 

om och säger att uppdragstagarens teamleaders har en lön som till 70 % är provisionsbaserad, 

detta för att höja motivationen hos dessa.  

Att alla dessa tre komponenter uppfylls med hjälp av uppdragstagaren indikerar ett 

marknadsorienterat synsätt från uppdragsgivarens sida. 

5.8 Transaktionskostnadsteorin och Kontroll 

Transaktionskostnadstyper  

Att outsourca medför transaktionskostnader av olika slag. Vi har valt att dela in dessa 

kostnader enligt följande: 

 

• Kostnad för kontakt med uppdragstagare 

Uppdragsgivare (A2) beskriver att innan denna outsourcade 

marknadsföringsfunktionen till uppdragstagaren så lät man denna ställas mot en 

konkurrent när man skulle fatta beslut om vilken leverantör av tjänsten man vill ha. 

Det man gjorde var att låta två deltagare göra en utrullning av en ny produkt som 

behövde extra säljkraft. Efter detta test visade det sig att nuvarande uppdragstagare var 

den mest kompetenta, och därför fick uppdraget. 

• Kostnad för fastställande av kontrakt 

Det tillkommer kostnader för att skriva kontrakt med uppdragstagaren, detta i form av 

bland annat de juridiska aspekterna som tillkommer i ett kontrakt. Det kan exempelvis 

handla om kryphål i kontraktet som behöver täckas om det visar sig att ena parten på 

något vis försöker dra nytta av dessa kryphål. Eftersom kontraktet varit 

hemligstämplat har vi således ej fått ta del av detta vilket har gjort det svårt att 

analysera denna kostnad. 

 

• Kostnad för kontroll av uppdragstagare 

Vår hypotes är att det krävs någon form av kontroll för att kunna säkerställa resultatet 

av marknadsföring som outsourcas. I kapitel tre tog vi upp teorierna angående kontroll 

där Collin gör en beskrivning av begreppet och delar upp det i två betydelser; en 
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smalare kontroll samt en bredare kontroll. Dessa tre kontrolltyper har efter vår analys 

formats till följande: 

 

1. Premisskontroll 

Innan uppdragsgivaren outsourcar beslutar man om varför man gör detta, och framför 

allt vem man väljer som uppdragstagare.  Uppdragstagaren påpekar under intervjun att 

de jobbar eller har jobbat med väldigt stora varumärken som exempelvis Absolut 

vodka och Canon, och menar att detta är lite av ett bevis på uppdragstagarens 

kompetens. Detta kan vara en av de faktorer som påverkat valet av uppdragstagare. 

Eftersom kontraktet också är på årsbasis så vet uppdragsgivaren vad denna får inför 

varje nytt kontraktskrivande, och kan på så sätt avgöra om denna vill fortsätta 

samarbetet eller avsluta det.  

 

Uppdragsgivare (B2) beskriver även, som tidigare nämnt, att innan denna outsourcade 

marknadsförings-funktionen till uppdragstagaren så lät man denna ställas mot en 

konkurrent när man skulle göra en utrullning av en ny produkt som behövde extra 

säljkraft. Efter detta test visade sig uppdragstagaren vara den mest kompetenta, och 

fick därför uppdraget.   

 

2. Handlingskontroll  

 

Uppdragstagaren menar att de kontrollerar sig själva åt uppdragsgivaren, detta då man 

har infört ”mystery shoppers” med jämna mellanrum. Detta görs för att skapa en 

kvalitetssäkring, denna ”mystery shopping” tjänst hyrs in från ett annat bolag, det vill 

säga en neutral tredje part för att öka pålitligheten. Dessutom följer uppdragstagaren 

upp med uppdragsgivaren för att kontrollera om uppdragsgivaren är nöjd med 

kompetensen som tillförs, för att ge en kvalitetssäkring. Uppdragstagare (A2) 

bekräftar uttalandet från uppdragstagare (A1) angående den löpande kontrollen och 

menar att eftersom uppdragsgivaren betalar för en viss typ av tjänst, så vill de givetvis 

kontrollera så att det blir som de vill. ”Mystery shopper” är också något som 

uppdragsgivaren inom kort kommer att införa. 
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3. Resultatkontroll.  

 

Uppdragsgivaren menar att de inför varje ny förhandling sätter sig ner med 

uppdragstagaren och går igenom resultatet från tidigare år, detta eftersom kontraktet är 

på årsbasis. Uppdragstagaren menar att en utvärdering sker vid kontraktets slut och att 

det finns en öppen dialog och löpande avstämning istället för att ha ett stort möte där 

intressenterna ser efter om de ska fortsätta samarbetet eller inte. Här kan det eventuellt 

hända att man lägger till eller tar bort någon parameter i avtalet. Uppdragstagare (B2) 

berättar att målet är en minutiös uppdatering av försäljningen. (B2) ser på daglig basis 

försäljningens siffror ”till exempel i morse såg jag gårdagens försäljning i mina 

respektive butiker”. På detta sätt har uppdragstagaren väldigt bra kontroll.  

 

 
Källa: Uppdragsgivaren, 2009 

 

Bilden ovan är ett exempel från det system som uppdragstagaren och uppdragsgivaren 

använder. Förkortningarna GACC står för Gross Ads Consumer Contract, det vill säga 

nytecknade abonnemang, MBB står för Mobila Bredband, Commit. står för 

Garanterad snittintäkt, samt commis, vilket står för commission, eller provision. 

Siffrorna nedan beskriver de olika butikernas totala försäljning under månaden.  
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Uppdragsgivare (A2) betonar även vikten av inte bara ökad försäljning i antal 

abonnemang, utan även kundvärdet, det vill säga hur mycket varje kund omsätter. 

Detta har uppdragstagaren ett välutvecklat system för, som beräknar just hur stor 

intäkten är per kund som handlat i en butik ledd av uppdragstagaren.  

 

Som tidigare beskrivet i av snittet nackdelar med outsourcing så har även 

uppdragsgivaren kontrollerat den totala nöjdheten med företaget hos återförsäljarna. I 

undersökningen ingick faktorer som antal besök och bemötandet från 

uppdragsgivarens representanter, det vill säga i detta fall uppdragsgivaren. Under 

pågående arbete under outsourcingen finns det skäl att kontrollera att det man vill få ut 

av outsourcingen är det som följs. Uppdragsgivaren menar att arbetet följs upp 

dagligen, och att de har ett mål i försäljning på årsbasis som bryts ner till mål per 

månad och per dag.  

Uppdragsgivaren använder sig av ett datorsystem där denne kan se vad som sålts, var 

produkten såldes samt vem som sålde produkten. (A1) beskriver hur dessa uppgifter 

kan följas dels genom datorer men även via en intern SMS-tjänst.  

 

 
 

Källa: Uppdragsgivaren, 2009 

Mellanhanden talar också om att uppdragsgivaren kan se hur mycket varje butik har 

sålt per dag, dock med en dags fördröjning. Uppdragstagare (B1) har till uppgift att 

fylla i alla försäljningssiffror till sin chef varje dag, det vill säga till försäljningschefen 

hos uppdragsgivaren. Denna kontroll visar dock endast resultat i form av försäljning 
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och bör inte ses som ett mått på bemötande, kompetens eller kundnöjdhet. Däremot 

kan det diskuteras om försäljningssiffrorna är ett resultat utav kompetensen, 

kunskapen eller bemötandet. 

 

Utifrån detta kan vi se att den kontroll som det ägnas mest energi åt är den sistnämnda, 

resultatkontrollen.  

5.9 Feedback 

Gällande den feedback en kund eventuellt lämnar till säljaren kan handla om olika saker, för 

att ge exempel så kan det röra sig om defekta mobiler, problem med abonnemang och dylikt. 

Uppdragsgivarna (A1) samt (A2) påpekar att det inte finns ett system för att tillhandahålla 

feedback från kunderna, men menar att om en medarbetare skulle missköta sig så följs detta 

givetvis upp. Och denna sortens feedback går tillbaka till uppdragsgivaren beroende på vad 

det gäller. Försäljningen registreras även och där kan uppdragsgivaren se vem som sålt varan 

och utgår därifrån.   

Uppdragsgivaren kommer även att börja med ”mystery shoppers” under 2009 för att 

säkerställa kvalité från kanalerna, och hur bemötandet och servicen ser ut gentemot 

uppdragsgivarens kunder. Detta pekar på att feedbacken som uppdragsgivaren vill åt också 

sköts via dem själva. 

Även mellanhanden styrker detta icke-system, och förklarar att feedbacken går direkt till 

uppdragsgivaren om det är deras produkt som är såld. Mellanhanden har nämligen ingen 

formell kontakt med uppdragstagaren alls, utan endast med uppdragsgivaren som i sin tur får 

sköta kontakten med uppdragstagaren. 

Uppdragstagare (B1) håller med och säger att om konsumenten kontaktar sin säljare i butik, 

och just denna säljare tillhör uppdragstagaren så för denne synpunkterna vidare till respektive 

regionchef hos uppdragstagaren, som i sin tur lyfter vidare till uppdragstagare (B1) som är 

den direkta länken mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Uppdragstagaren hör sedan av 

sig till den hos uppdragsgivaren som har ansvar för området i fråga. Detta tyder på att 

feedbacken går via uppdragstagaren till uppdragsgivaren. Detta bekräftas även av 

uppdragsgivaren (A2).  
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Uppdragstagare (B2) menar däremot att ett system finns, där feedback går upp till 

säljkoordinatorn, som tar upp detta till försäljningschefen hos uppdragstagaren som i sin tur 

tar upp det med säljledaren. Här gäller också att feedback går via uppdragstagaren till 

uppdragsgivaren. För att tydligt visa vilken väg feedback från konsumenten går, har vi nedan 

illustrerat detta i form av de svarta pilar modellen nedan visar. 

 

5.10 Kärnkompetens 

I teorin har konstaterats att det är viktigt att identifiera sin kärnkompetens. Detta då forskare 

har olika syn på vad som kan outsourcas. Uppdragsgivare (A1) och (A2) beskriver sin 

kärnkompetens som att de erbjuder en bred kommunikationsproduktportfölj, med bra och 

även unika tjänster för både företagskunder och konsumenter. (A1) beskriver den starka 

säljstrukturen; hur de arbetar mycket mer med push-sales än konkurrenterna. (A2) betonar 

även vikten av ärlighet och tydlighet gentemot kunderna. 

Har man då outsourcat sin kärnkompetens? Utefter Axelssons definition av begreppet så talar 

det material vi har ifrån intervjusvaren för att uppdragsgivaren inte gjort det. Uppdragsgivaren 

redogör för att de viktigaste resurserna de har är den egna personalen och kompetensen samt 

själva mobilnätet och att dessa två komponenter inte påverkas av den outsourcing som vi 

studerat.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsen och de faktorer som ligger till grund för svaret på 
frågeställningen presenteras. Vidare följer slutsatser och avslutningsvis förslag till fortsatt 
forskning. 

I den här uppsatsen har vi studerat vilken påverkan en outsourcad säljstyrka har haft på 

företagets försäljning, och vilken effekt det i sin tur har haft på relation med konsumenten. Vi 

har kommit fram till att outsourcing av denna typ av marknadsföring kan medföra stora 

skillnader i försäljning, samt att man genom stor kunskap och kompetens om produkten i 

fråga kan påverka konsumenten till högre användning av produkten. Dessutom behöver inte 

ett outsourcingbeslut ha ekonomiska motiv i form av kostnadsbesparingar, eftersom vi i vår 

studie fått uppfattningen om att man investerar i kvalité och således inte bara försöker dra ned 

på kostnader.  

 

En viktig fråga för uppdragsgivaren är vad man vill uppnå med den outsourcade 

marknadsföringsfunktionen. Målet kan vara ökad omsättning, ökad tillfredställelse hos 

konsumenterna eller ökad kännedom om varumärket eller produkten hos konsumenterna, eller 

flera av dessa. Det som eftersträvas hos uppdragsgivaren är det långsiktiga resultatet i form av 

kvalité som i sin tur ska öka intäkterna. Det finns dock ett flertal studier som pekar på att de 

ekonomiska motiven i form av kostnadsbesparingar är vanligast. 

 

Studien har visat att olika former av kontroll är av stor vikt för att kunna säkerställa effekten 

av den marknadsföringsfunktion som outsourcats.  

”Mystery shopping” kan vara ett lämpligt verktyg, dock har inte uppdragsgivaren hunnit 

pröva en sådan metod hittills men ska sätta detta i praktiken inom kort. Uppdragstagaren 

använder sig redan av en sådan och detta verktyg ska dessutom komma från en neutral 

tredjepart, just för att få ett opartiskt resultat utav det. 

 

Ett nära samarbete kan vara en viktig faktor för att skapa ett långsiktigt samarbete. Detta kan 

ske genom att uppdragstagaren utbildas av uppdragsgivaren och att uppdragstagaren finns 

representerad i uppdragsgivarens ledningsgrupp. En nära relation bygger på förtroende, som i 

sin tur kan ha stora effekter på resultatet av outsourcingen. Utöver detta ser vi också en 
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tendens att marknadsinformation blir lättillgängligt när relationen mellan uppdragsgivare och 

uppdragstagare är nära. 

Kontraktsskrivande på årsbasis kan också ge effekter i form av ökad motivation hos den 

outsourcade personalen då dessa får ytterligare krav på sig att prestera, samt ersättning efter 

prestation som ska ha samma effekt. 

För att säkerställa effekten av den funktionen som outsourcats i detta fall har vi efter analysen 

kommit fram till att kartläggning av de kunder man har är nödvändig. Att ha ett system som 

kan visa vilka kunder som kommer från återförsäljare ledda av uppdragstagaren gör att 

uppdragsgivaren får förutsättningar att kunna kontrollera: 

 

1. Intäkten per kund 

2. Tillfredställandegraden hos varje kund 

3. Kundens kännedom om varumärket 

4. Kundens kunskap om produkten samt användarmönster 

 

Detta system måste vara väl synkroniserat med såväl uppdragstagarens som återförsäljarens 
system, om man inte använder samma.   

De problem som kan uppstå med denna typ av outsourcing kan på lång sikt innebära att man 

överger sin kärnkompetens mer eller mindre, då större delen av denna läggs ut på en tredje 

part. Om det finns en väl utbyggd interaktion mellan uppdragsgivaren och 

dess uppdragstagare, där kommunikationen är stark sinsemellan borde denna splittrade 

outsourcing till den externa parten inte påverka kärnkompetensen i det stora hela. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie pekar på att vi har studerat formen splittrad outsourcing. Då den typen av 

outsourcing vi studerat enligt respondenterna är en relativt ny företeelse, så har det varit svårt 

att göra en historisk tillbakablick på fenomenet. De långsiktiga effekterna av samarbetet kan i 

framtiden ligga till grund för intressant forskning. Detta då uppdragstagaren i denna fallstudie 

integrerats så pass mycket i uppdragsgivarens verksamhet att denne då riskerar att förlora en 

del av kompetensen samt även dess integritet. 

I vår studie så har vi genom en kvalitativ metod studerat ämnet utifrån intressenterna 

uppdragsgivare, uppdragstagare och återförsäljare. Den sista intressenten, konsumenten, har 

vi i princip lämnat helt, istället har vi koncentrerat oss på hur försäljningen påverkas utav 

outsourcingen. Dock finner vi att en kvantitativ studie som koncentrerar sig på 

slutkonsumenten skulle kunna vara intressant då den öppnar upp för en ny synvinkel och på så 

sätt kan styrka det resultat vi fått i den här studien. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
1. Vem är du och vilket område ansvarar du för?  

2. Berätta lite kort om er verksamhet! Vad är er kärnkompetens? 

3. Hur ser relationen ut mellan uppdragsgivare och uppdragstagare? / Beskriv er relation 

med uppdragsgivare/uppdragstagare?  

4. Vilka funktioner är det som uppdragsgivaren outsourcar till uppdragstagaren? Finns 

det funktioner inom marknadsföringen som uppdragstagaren valt att behålla själva? 

5. Hur gynnas respektive eventuellt missgynnas ni av outsourcingen; uppdragsgivare - 

uppdragstagare? 

6. Vad ingår i uppdragstagarens avtal med uppdragsgivaren? Vad ingår i ert avtal med 

uppdragsgivaren? 

7. Vad tror du är uppdragsgivarens motiv till att outsourca till just uppdragstagaren 

grundar sig i? Ekonomiska? Kvalitetsförbättring? Hur såg det ut innan? 

8. Hur kontrollerar ni försäljningen? Medeltal? 

9. Har uppdragsgivaren någon form av löpande kontroll av ert arbete? 

10. När uppdraget är klart, hur kontrolleras resultatet av det? 

11. Finns det någon möjlighet att få ta del av kontraktet mellan uppdragsgivaren och 

uppdragstagaren? / Finns det någon möjlighet att få ta del av kontraktet mellan 

mellanhanden och uppdragsgivaren? 

12. Har erbjudandet till kunden förändrats på grund av samarbetet uppdragsgivare - 

uppdragstagare? Om ja, på vilket sätt och varför? 

13. Har uppdragsgivarens kärnprodukt påverkats genom samarbetet uppdragsgivare - 

uppdragstagare? På vilket sätt? 

14. Erhåller uppdragsgivaren information om marknaden och dess utveckling från er? Till 

exempel trender, utveckling, efterfrågan? / Erhåller ni kunskap om marknaden? 

15. Är det uppdragsgivaren, uppdragstagaren eller återförsäljaren (mellanhanden) som har 

det direkta mötet med kunden? 

16. Hur fungerar i så fall den feedback som kunder lämnar? Kommer den direkt till 

uppdragsgivaren eller via uppdragstagaren?  
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Bilaga 2 

Intervjukontrakt 
 

Syftet med studien är att utifrån olika teorier klarlägga hur ett företag säkerställer en önskad 

effekt utav marknadsföring när denna funktion outsourcas till en särskild reklambyrå.  

 

Vi som gör denna studie vill informera Dig om våra rättigheter och skyldigheter: 

 

• Deltagande i studien är frivilligt. Du som respondent avgör helt vilka data Du vill ge.  

• Alla data ägs av respondenten, inga data får publiceras utan respondentens 

godkännande. Analyser och tolkningar görs av författarna.  

• Studien kommer sedan att tryckas, arkiveras och sedan finnas tillgänglig för 

allmänheten på Högskolan i Halmstads Bibliotek.  

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två original av vilka parterna tagit varsitt. 

 

Ort/Datum 

________________________ 

 

_____________________________                           ________________________________ 

Intervjuare 1    Intervjuare 2 

 

 

Ort/Datum 

________________________ 

 

_____________________________ 

Respondent 


