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Abstrakt:  
Fenomenet outsourcing, som innebär att en organisation lägger ut en tjänst till en tredje part, har blivit 

ett allt vanligare förfaringssätt för organisationer i världen. Outsourcing tar sig i praktiken uttryck 

genom privatisering, upphandling och konkurrensutsättning. Även om outsourcing började i den 

privata sektorn kom fenomenet att bli populärt även i den offentliga sektorn till följd av New Public 

Management (NPM). Via outsourcing söker organisationer nya lösningar att ordna tjänster på samt 

effektiv användning av resurser. Samtidigt pågår också ett annat fenomen: backsourcing. 

Backsourcing är motsatsen till outsourcing och innebär att en organisation tar tillbaka en utlagd tjänst. 

Detta hänger ihop med att man börjat få praktiska erfarenheter av outsourcing. Eftersom backsourcing 

pågår, är det intressant att fråga sig varför och vilka orsaker det kan tänkas bero på. Backsourcing har 

undersökts väldigt lite, den forskning som finns om backsourcing handlar främst om it inom den 

privata sektorn. Forskning inom den offentliga sektorn är minimal och gjord i anglosaxiska länder. I 

Finland finns det i nuläge ingen som undersökt orsaker till backsourcing. 

 

Syftet med denna avhandling var därmed att kartlägga orsaker till backsourcing i finländska 

kommuner. Avhandlingens forskningsfråga lyder: ”Vilka är orsakerna till att finländska kommuner 

backsourcar?”. I avhandlingen utvecklas på samma gång induktivt teori om orsaker till backsourcing 

för att kunna göra kartläggningen. Detta görs via teoretiska orsaker till outsourcing. Teorin utgår 

därmed från att backsourcing kan förklaras av samma typ av argument som outsourcing, men i motsatt 

riktning. Ur teorin härleddes förväntningar som undersökningen besvarar. Undersökningen är en 

kvalitativ fallstudie där fyra kommuner använts i exemplifierande syfte. Från teorin utarbetades fem 

orsakskategorier: ideologi, ekonomi, innovation, kvalitet och kontroll. Av dessa kategorier härleddes 

förväntningar som svarar på i vilken form de olika orsakskategorierna förekommer, ifall de 

förekommer. Förväntningen var att finna orsaker från kategorierna: ekonomi, kvalitet och kontroll 

men inte från ideologi och innovation. Resultaten visade att orsaker förekom från samtliga kategorier. 

Ideologi förekom i form av allmänpolitisk vilja att backsourca. Ekonomi förekom i form av 

inbesparing. Innovation förekom i form av att man fått bot på resursbristen och tagit modell av andra 

kommuner samt att outsourcing inte uppfattas som modernt. Kvalitet förekom i form av en vilja att 

säkra servicekvaliteten och genomskinligheten. Kontroll förekom i form av behov av översikt, 

planering och övervakning av verksamheten. En rangordning av orsakskategorierna gjordes och 

visade att orsaker inom kontrollkategorin vanligen kom i första hand och orsaker från den ekonomiska 

kategorin vanligen i andra hand. Fallen kännetecknas inte av enskilda orsakskategorier utan flera är 

förekommande. 

 

Avhandlingen ger en kartläggning av vilka orsaker som förekommer till fenomenet backsourcing i en 

finländsk kommunal kontext. På samma gång ger avhandlingen ett bidrag till teorin om orsaker till 

backsourcing som kan användas i framtida studier. Med stöd av min studie kan följande teoretiska 

utsagor göras: backsourcing sker p.g.a. ideologiska, ekonomiska, innovativa, kvalitetsmässiga och 

kontrollmässiga orsaker. Mera specifikt sker backsourcing p.g.a. politisk vilja men den behöver inte 

vara partipolitisk. Backsourcing sker också som en följd av att organisationer vill uppnå inbesparingar 

samt som en följd av förbättrad tillgång till resurser. Slutligen sker backsourcing för att säkerställa 

kvaliteten och för att återta kontrollen över verksamheten. Avhandlingen fungerar därmed bra som en 

pilotstudie. 
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1. INLEDNING 

 

Användning av outsourcing har under de senaste årtiondena ökat och syns i den 

offentliga sektorn världen över (Zhiwei & Gibson 2016; Young 2007, s.307). 

Outsourcing kan kort definieras som överföring av tjänster till tredje part, bort från 

egen regi (Young & Macinati 2012; Domberger & Rimmer 1994). I Finland kan man 

se att outsourcing av tjänster i offentlig sektor stadigt går uppåt (Statistikcentralen 

2015). Outsourcing kan ske i olika sektorer men har varit mest vanligt inom social- 

och hälsovårdssektorn i Finland, som en följd av att den åldrade befolkningens storlek 

stiger (Komulainen 2010, s.53).  

Med Juha Sipiläs regering ska Finland gå in för en valfrihetsmodell där den privata 

och den tredje sektorn kommer få en större roll i samhället. Samtidigt väntar en 

omfattande landskapsreform som kommer föra över ca 50 procent av kommunernas 

uppgifter till landskapen (Alueuudistus 2017). Kommuner är därför intressanta aktörer 

inom den offentliga sektorn i Finland. 

Även om outsourcing stadigt ökar, talas det väldigt lite om ett annat pågående fenomen 

i den offentliga sektorn, backsourcing. Backsourcing innebär att en organisation tar 

tillbaka en tjänst som tidigare varit outsourcad till en tredje part (Whitten & Leidner 

2006). Rent konkret kan detta innebära att en kommun som köpt städtjänster av ett 

privatföretag väljer att, istället för att fortsätta köpa tjänster, anställa egen städpersonal 

och ordna tjänsten själv. Orsaken till att begreppet backsourcing används i 

avhandlingen är dess förklarande karaktär. Man kunde tala om att ”ta tjänster tillbaka 

till egen regi”, men det upplyser inte tillräckligt tydligt om att det är ett fenomen och 

att fenomenet har stark koppling till outsourcing. Outsourcing används för att förklara 

fenomenet att organisationer lägger ut tjänster. Därför är det befogat att också ha ett 

begrepp som förklarar att man tar tillbaka tjänster. Om man jämför med outsourcing 

har backsourcing undersökts betydligt mindre (Drauz 2014, s.346). En möjlig orsak 

till att detta inte diskuteras är att man inte vill tala om misslyckade outsourcinghistorier 

(Cabral 2014, s.365). Eftersom outsourcing ökar och även har pågått under många år 

börjar man ha praktiska erfarenheter av förfaringssättet. Studier om outsourcing har 

under den senaste tiden visat att många organisationer börjat omförhandla och avbryta 

avtal. Studierna visar att kostnaderna på lång sikt inte har minskat i den grad 
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organisationen tänkt. Utöver detta har kvaliteten på servicen minskat, relationerna har 

varit problematiska samt avtalen bevakats bristfälligt (Young & Macinati 2012, s.772). 

Outsourcing har därmed blivit dyrare än när organisationen producerade tjänsten själv 

(Martikainen 2009, s.76).  

Även om backsourcing kan tänkas bero på misslyckad outsourcing, kan backsourcing 

också bero på andra aspekter som t.ex. strategiska val. Man kan därmed tänka sig att 

det finns både ideologi- och kontrollaspekter på att organisationer backsourcar. Enligt 

forskare som Dwayne Whitten och Dorothy Leidner kommer backsourcing få en mera 

betydande roll då man diskuterar outsourcing i framtiden (Whitten & Leidner 2006, 

s.617). Orsakerna till backsourcing är lika relevanta som orsakerna till outsourcing. 

Orsakerna till backsourcing kan förklaras med samma argument som orsaker till 

outsourcing, men omvänt.   

Backsourcing är intressant eftersom fenomenet bevisar att outsourcing inte alltid 

lyckas eller är det bästa alternativet för en organisation. Fenomenet visar också att 

organisationer själva kan ordna tjänster effektivt. Man kunde fråga sig varför 

backsourcing skulle vara intressant i och med de omfattande reformer som håller på 

att förberedas. Faktum är att orsakerna till backsourcing och riskerna med outsourcing 

är lika relevanta i framtiden för de kommande kommunerna, landskapen och för staten 

som nu. Den kommande valfrihetsmodellen kommer innebära en form av privatisering 

som betyder att offentliga tjänster ska erbjudas i större grad av privata och den tredje 

sektorns producenter. Finland går därmed ett steg vidare med outsourcingideologin. 

Eftersom kommunernas verksamhe minskas till följd av landskapsreformen, kan det 

bli aktuellt att fundera på hur de vill ordna sina kvarvarande tjänster. Erfarenhet av 

outsourcing kommer därför vara relevant.  

Jag hade tidigare en uppfattning om att outsourcing var effektivt och modernt. 

Outsourcing var ett sätt att effektivera verksamheten och att ordna tjänster på ett 

förmånligare sätt. Att man skulle avsluta ett outsourcingavtal för att ordna en tjänst 

själv verkade otänkbart. Sedan stötte jag av en slump på fenomenet backsourcing. 

Enligt förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL) har så mycket 

som en fjärdedel av de finländska kommunerna backsourcat tjänster (JHL 2013). Även 

om jag inte kommer uttala mig om hur vanligt fenomenet är utan gör en kartläggning 

av orsakerna, kan det ändå vara intressant att veta. JHL är dock partisk som källa 
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eftersom det är frågan om ett fackförbund för offentliga organisationer. JHL kan välja 

att lyfta fram faktorer som gynnar dem själva. Backsourcing innebär en större roll för 

den offentliga sektorn och gynnar då också JHL. Fenomenet är dock vanligt och 

värdefullt att skriva om i dagens samhälle. I Finland har ingen gjort kartläggande 

forskning i ämnet. Endast Joonas Pönniö från Jyväskylä universitet har skrivit en pro 

gradu-avhandling som berör ämnet. Hans avhandling tar ändå mera upp vad en 

organisation bör tänka på och vilka processer som finns då en organisation backsourcar 

(Pönniö 2016). Han ser dessutom på tjänster som gäller ekonomiförvaltning. 

Avhandlingen handlar därmed inte om orsaker till backsourcing vilket denna 

avhandling kommer handla om. 

Denna avhandling ser på erfarenheter kring outsourcing, och särskilt risker som hör 

ihop med fenomenet. Den tar även fram olika orsaker till outsourcing och se hur både 

risker och orsaker kan skilja sig åt beroende på olika länders offentliga sektor. 

Avhandlingen är till en början teoretisk och handlar mycket om outsourcing, p.g.a. att 

det blir väsentligt att ta reda på vad som hänt innan man tagit tillbaka tjänster. Eftersom 

det dessutom finns väldigt lite skrivet om backsourcing är detta extra viktigt. I 

undersökningsdelen kommer orsaker till backsourcing i finländska kommuner försöka 

exemplifieras genom flerfallstudier. 

 

1.1 Syfte 

När syfte, problemformulering och forskningsfrågor formuleras finns det en 

gemensam funktion: att avgränsa ett ämnesområde. Syftet utgår från nyfikenhet om 

hur och varför någonting är på ett visst sätt, medan problemformulering kan handla 

om nischer inom ämnesområden som inte tidigare undersökts. En forskningsfråga är 

en fråga som man ställer sin text och sitt undersökningsmaterial. Ett bra syfte, en bra 

problemformulering och en bra forskningsfråga är tydlig, avgränsad och tillräckligt 

komplex för att kunna analyseras. (The Writing Centre at George Mason University, 

2012). Syftet men denna avhandling är att kartlägga orsaker till backsourcing i 

finländska kommuner. Orsaker till backsourcing har undersökts en del i anglosaxiska 

länder men inte i en finländsk kontext. Undersökningar har handlat mest om it och 

minimalt om tjänster i en offentlig kontext. Någon etablerad teori om varför 

backsourcing sker, eller orsaker till detta, finns inte. I avhandlingen utvecklas därför 
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induktivt teori om orsaker till backsourcing för att kunna utföra undersökningen. Detta 

kan ses som min problemformulering. Forskningsfrågan är: Vilka är orsakerna till att 

finländska kommuner backsourcar? Forskningsfrågan och syftet är avgränsade men 

inte tydliga eller komplexa. För att forskningsfrågan och syfte också ska vara tydliga 

och komplexa borde de vara mera detaljerade, de har dock lämnats öppna till en viss 

del eftersom det är oklart vad som kommer att hittas, vilket har att göra med att det 

inte finns en etablerad teori avhandlingen kan utgå ifrån. Teorin om orsaker till 

backsourcing kommer därför induktivt arbetas fram via orsaker till outsourcing. 

Backsourcing ses därmed som outsourcingens spegelbild. För att kunna göra detta 

måste outsourcing undersökas grundligt i en offentlig kontext. I avhandlingen reds ut 

när och varför man började med outsourcing i den offentliga sektorn, hur offentliga 

sektorn skiljer sig i olika länder, hur det offentliga och det privata skiljer sig från 

varandra och risker med outsourcing.  

Enligt författare som Joseph Maxwell (1996) är det viktigt att göra en del av studien 

före man kan börja svara på frågan. Detta är särskilt aktuellt i denna avhandling 

eftersom orsakerna i detta skede ännu är oklara. Därför kommer det i avhandlingen 

inte i detta skede komma fram påståenden eller hypoteser, dessa kommer arbetas fram 

under avhandlingens gång och kallas för förväntningar (Maxwell 1996, s.53). Det gör 

även att valet av metod kommer göras först efter att den teoretiska ramen bildats. 

Omständigheterna pekar dock starkt mot en kvalitativ fallstudie. Robert Yin påpekar 

att fallstudier ofta måste börja med teorin för att förstå vad man undersöker. Andra 

studiemetoder kan t.o.m. börja med själva undersökningen och sedan lägga till teori 

(Yin 2003, s.28).  
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1.2 Avhandlingens disposition 
 

 

Figur 1, Avhandlingens tankegång 

I stort sett är avhandlingen indelad i två delar. En teoridel och en undersökningsdel. 

De tre första kapitlen och halva kapitel fyra hör till teoridelen medan andra halvan av 

kapitel fyra fram till kapitel sju hör till undersökningsdelen. Figur 1 representerar den 

tankegång som avhandlingen kommer att börja med och handlar i praktiken om de tre 

första kapitlen. Härnäst kommer jag kort gå igenom avhandlingens olika kapitel och 

vad de handlar om.  

I det första kapitlet presenteras kort ämnets aktualitet, relevans och fakta. Det redogörs 

även för avhandlingens syfte och disposition. Andra kapitlet handlar om hur fenomenet 

New Public Management (NPM) har påverkat den offentliga sektorn på olika håll i 

världen. I kapitlet redovisas en indelning av välfärdsstater utifrån professor Leif 

Lewins idéer. Efter detta definieras och förklaras både outsourcing och backsourcing 

mera ingående varefter skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn 

redovisas och går in på risker som är involverade med outsourcing för att bättre kunna 

förstå backsourcing. I kapitel tre går jag in på vanliga orsaksindelningar till att man 

vill outsourca och försöker via dessa orsaker arbeta fram möjliga orsaker till att man 

vill backsourca, eftersom det finns ett antagande om att backsourcing är 

outsourcingens spegelbild. I slutet av kapitlet arbetas en tabell fram som ska hjälpa till 

att härleda förväntningar och avgöra hurdan studie som ska göras. Kapitel fyra handlar 

om metod och tillvägagångssätt där metoden som används redogörs för. En kort 

beskrivning av fallen görs också. I kapitel fem specificeras förväntningarna, resultatet 

NPM Outsourcing 
Variation 

beroende på 
land 

Offentliga 
sektorn unik 

Bakgrund i 
välfärdsstaterna 

Risker med 
outsourcing 

Olika orsaker till 
outsourcing 

Påverkar 
orsaker till 

backsourcing 
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läggs fram och analyseras utgående från förväntningarna. Detta kommer göras enligt 

orsakskategorierna. Kapitel sex är en slutdiskussion där avhandlingen binds ihop. 

Orsaker som förekommer i fallen kommer diskuteras och delas in i viktighetsgrad. 

Därefter diskuteras teori och praktik, processens gång och fortsatt forskning. 

Avhandlingen kommer sedan avslutas med kapitel sju.   

Följande kapitel handlar om varför man kan uppfatta backsourcing som 

outsourcingens spegelbild och vilka olika steg och faktorer som påverkar 

backsourcing. 
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2. Backsourcing är outsourcingens spegelbild 

Detta kapitel börjar med att gå igenom fenomenet New Public Managent (NPM). NPM 

förklarar hur outsourcing kommit in till den offentliga sektorn. Därefter redovisas olika 

typer av välfärdsstater, eftersom NPM har påverkat länder olika. Detta är viktigt 

eftersom den socialdemokratiska välfärdsstaten undersöks i denna avhandling medan 

mycket tidigare forskning gjorts inom den liberala välfärdsstaten. Efter detta definieras 

både backsourcing och outsourcing mera utförligt och sedan diskuteras skillnader 

mellan den offentliga och den privata sektorn. Kapitlet avslutar med att gå igenom 

olika typer av risker som förknippas med outsourcing. 

 

2.1 New Public Management 

Under 1980- och 1990-talet skedde många reformer inom den offentliga sektorn runt 

omkring i världen. Dessa startade i New Zealand och spred sig sedan vidare till resten 

av världen. Reformerna hade förvaltningstekniker som var direkt lånade från den 

privata sektorn. Dessa reformer sammanfattades till ”New Public Management” 

(NPM) av Christopher Hood år 1989 och specificerades mera 1991.  Implementationen 

av NPM har varit olika länder emellan och man har fokuserat på olika delområden 

inom NPM, vilket har att göra med att den offentliga sektorn också skiljer sig länder 

emellan (Christensen 2002).  

NPM kritiserade framför allt den offentliga sektorns effektivitet, kvalitet, 

kundperspektiv och byråkrati (Martikainen 2009, s.12). NPM betonar resultat och 

mindre hur resultaten uppnås. Den betonar även att organisationer borde vara fördelade 

i enheter där alla har enskilda uppgifter till skillnad från en stor byråkratisk 

organisation. Bonusar och löner baserade på resultat, är också idéer inom NPM 

(Premfors 2009). Offentliga organisationer bör därför bete sig mera som 

affärsverksamheter och gå in för marknad och konkurrens för att uppnå effektivitet 

(Hefetz & Warner 2004, s.171). Idén är att man betraktar omgivningen som kunder 

och att man lägger ut vissa delar av sin verksamhet genom avtalsstyrning och kontroll 

(Almqvist 2006, s.10-11). Denna syn har ett antagande om att offentliga organisationer 

är strukturerade på samma sätt som privata (Brown & Potoski 2003, s.156). Kritiker 

av NPM anser i sin tur att skillnaden mellan offentliga och privata organisationer är 

för stor och att företagsidéer därför inte borde flyttas till den offentliga sektorn (Boyne 
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2002, s.97). NPM sporrade offentliga organisationer att outsourca. Detta för att öka 

konkurrens, minska kostnader och sakta ner den växande offentliga sektorn (Young & 

Macinati 2012, s.772). Outsourcing är inget nytt fenomen i sig utan har använts i den 

privata sektorn redan tidigare. Att det blivit populär inom den offentliga sektorn är 

p.g.a. NPM. Det är NPM:s idé om outsourcing inom offentlig sektor som denna 

avhandling kommer att koncentrera sig på.  

Som nämndes av Tom Christensen (2002) har NPM implementerats olika i olika länder 

eftersom den offentliga sektorn ser olika ut länder emellan. Till nästa görs det därför 

en grov indelning av offentliga sektorer i världen. Indelningen baserar sig på Leif 

Lewins (2007) indelning av välfärdsstater.  

 

2.2 Den offentliga sektorn med bakgrund i välfärdsstaterna  

Den offentliga sektorn ser olika ut i olika länder och sättet som kommuner är 

uppbyggda och fungerar skiljer sig starkt. För att förstå bakgrunden till hur olika 

offentliga sektorer i västvärlden är uppbyggda måste vi ha en förståelse av hur själva 

välfärdsstaten är uppbyggd i dessa länder från början. Staten upprättades från början 

för att erbjuda människor trygghet och säkerhet. Att den dessutom skulle kunna 

erbjuda människor välfärd är en modern tanke. Leif Lewin har i sin bok, 

Statsvetenskapens grunder (2007), redogjort för olika typer av välfärdsstater. Han talar 

om tre sorters kluster: den socialdemokratiska välfärdsstaten, den konservativa 

välfärdsstaten och den liberala välfärdsstaten. (Lewin 2007, s. 47-53) Dessa är idéer 

bakom välfärdsstater men i praktiken kan man se skillnader särskilt mellan 

anglosaxiska och nordiska länder.  Det är viktigt att konstatera att det finns skillnader 

bland välfärdsstaterna eftersom avhandlingen har mycket material från anglosaxiska 

förhållanden, som kommer in under den liberala välfärdsstaten. Undersökningen sker 

dock i Finland som är en del av den socialdemokratiska välfärdsstaten. Orsaker varför 

man lägger ut tjänster kan därför vara olika beroende på vilken kluster man rör sig 

inom. Även om avhandlingen mest handlar om Norden och Finland är det ändå viktigt 

att se allting från ett globalt perspektiv, men läsaren bör lägga på minnet att länderna 

skiljer sig från varandra i både uppbyggnad av förvaltning och politiska system. Detta 

görs tydligare med hjälp av Lewins indelning av välfärdsstater.  
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2.2.1 Den konservativa välfärdsstaten 

Den konservativa välfärdsstaten var från början ett försök att förhindra demokratins 

frammarsch. Exempel på länder som räknas till denna gruppering är Tyskland, 

Frankrike och Italien. När arbetarrörelsen i Tyskland, under Otto von Bismarcks tid 

(1800-talet), försökte resa sig svarade de styrande med olika välfärdsreformer. Med 

andra ord gjorde de reformer för att bevara. Även den katolska kyrkan var en nära 

bundsförvant. Man förespråkade social interaktion med bibehållen politisk auktoritet. 

(Lewin 2007, s.51-53). Därför har t.ex. den tredje sektorn en stark roll i länder som 

Tyskland.  

I avhandlingen tas den konservativa välfärdsstaten upp minimalt. Detta eftersom 

största delen av materialet kommer från länder som läggs under antingen den liberala 

välfärdsstaten eller den socialdemokratiska välfärdsstaten. Denna uppdelning har dock 

använts och det är därför viktigt att ändå nämna den konservativa välfärdsstaten och 

vad den handlar om.  

 

2.2.2 Den liberala välfärdsstaten 

Den liberala välfärdsstaten förklaras som minst generös med en liten offentlig sektor 

(Lewin 2007, s.53-55). Storleken på den offentliga sektorn kan beskrivas i förhållande 

till den totala ekonomin. Den kan även beskrivas genom hur många offentligt anställda 

det finns eller genom beskattning. Detta säger indirekt om vilken roll den offentliga 

sektorn har i samhället (Granqvist 1997, s.13). Till liberala välfärdsstater brukar man 

räkna: USA, Storbritannien, Australien, Irland, Kanada och Nya Zealand. Synen är 

väldigt marknadsorienterad och anser att det inte finns någon arbetslöshet eller sociala 

problem så länge tillgång och efterfråga möter varandra och priset är rätt. Det 

gammalliberalistiska synsättet var dominerande för 200 år sedan. Gammalliberalism 

fick senare ge vika för socialliberalismen då liberalerna började kräva reformer för den 

misär som hade uppstått till följd av industrialismen. Syftet med reformerna var att få 

bot på missförhållanden. Sociala förmåner behovsprövas och marknadsekonomin är 

den ideologiska grunden där välfärdsarrangemang är komplement och skyddsnät. 

(Lewin 2007, s.53-55) Senator Jocelyn Newman i Australien sammanfattade i ett tal 

hur välfärdstjänster i framtiden skulle levereras. För det första skulle rättvisa, enkelhet, 

genomskådlighet och hållbarhet bibehållas. För det andra skulle människor som får 
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socialbidrag sporras till mera arbete och utbildning. Detta för att öka deras 

självförtroende och inte bara erbjuda ett passivt skyddsnät (Chalmers & Davis 2001, 

s.79). Detta är ett väldigt bra exempel på hur den liberala välfärdsstaten återspeglas i 

den politik som förs. Mest tydligt i det är behovsprövningen av sociala förmåner. 

 

2.2.3 Den socialdemokratiska välfärdsstaten 

Den socialdemokratiska välfärdsstaten kännetecknas av stor offentlig sektor och 

beskrivs ofta som generös. De sociala rättigheterna är generella och inte 

behovsprövade. Sverige räknas som den socialdemokratiska välfärdsstatens prototyp 

men även andra skandinaviska länder, Holland, Belgien och Österrike kan räknas hit. 

Den socialdemokratiska välfärdsstaten uppstod från början som en reaktion mot den 

höga arbetslösheten efter andra världskriget. Det liberala välfärdskonceptet var vid 

denna tid dominerande och dess idé var att spara ut krisen eftersom arbetslösheten 

enligt den berodde på att arbetarna krävde för höga löner. Inget samband kunde dock 

hittas mellan låga löner och hög sysselsättning tvärtom ansåg man att de låga lönerna 

var orsaken till den bristande efterfrågan och lågkonjunkturen. Eftersom det liberala 

konceptet därmed var fel var det enligt det socialdemokratiska synsättet statens ansvar 

att stiga in då inte näringslivet klarade av att skapa investeringar och efterfråga. Full 

sysselsättning skulle garanteras och marknaden skulle inte avskaffas utan tyglas. Efter 

andra världskriget skedde en hel del välfärdsreformer i Sverige och staten fick allt 

mera ansvar för medborgarnas välfärd. (Lewin 2007, s. 51-53). Sverige liknar på 

många sätt Finland. Sverige kännetecknas av att ha hög skatt, stora förmåner och stor 

offentlig sektor. Den offentliga sektorn är organiserad i tre nivåer: kommunal, regional 

och statlig nivå. Kommunerna har autonomi och får själva bestämma över hur mycket 

skatt de tar (Elinder & Jordahl 2013, s.45). I Finland har kommuner rätt stort 

samhällsinflytande och omfattande uppgifter. De svarar för tillfället för upp till två 

tredjedelar av den offentliga servicen i landet. Till de viktigaste uppgifterna hör social-

, sjuk- och hälsovård, undervisning, bildning, miljö och teknisk infrastruktur 

(Kommunerna.net 2017). För tillfället pågår det en omfattande landskapsreform samt 

en social- och hälsovårdsreform i Finland som kommer att ändra på kommunernas 

uppgifter märkbart.  
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Från ett internationellt perspektiv är nordiska länderna en grupp för sig. Begreppet 

lokal välfärdsstat/välfärdskommun har myntas för dessa länder. Detta p.g.a. att 

kommunerna har många uppgifter och ansvarar för välfärdsstatens verkställande. I 

mått av decentralisering är de nordiska länderna mycket decentraliserade (Granqvist 

1997, s.14-15). Kommuner har med andra ord en omfattande autonomi och är en del 

av en väldigt stor offentlig sektor om man jämför med resten av världen. Detta bör 

läggas i minnet då det nämns om kommuner eller lokala offentliga organisationer i 

andra länder. 

 

2.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det tre olika sorters välfärdsstater: den konservativa, den 

socialdemokratiska, och den liberala välfärdsstaten. Dessa tre kännetecknas av olika 

faktorer och ser olika ut i sina ideologier. Indelningen fungerar som en viktig 

stödpelare i avhandlingen eftersom diskussionen om outsourcing och backsourcing har 

sin grund i denna indelning och ideologier. 

Lewin konstaterar vidare i sin bok, Statsvetenskapens grunder (2007), att 

välfärdsstaten segrat för mycket och att den blivit för stor, kostnader och missbruk har 

ökat. Folk har förlorat ansvaret över sitt eget liv och hjälplöshet har blivit inlärt. Kritik 

har till följd uppstått och i länder som exempelvis USA, Storbritannien och Kanada 

har man gått in för att rulla tillbaka den. Ett nytt intresse för den liberala välfärdsstaten 

har uppstått där grunden är en fungerande marknadsekonomi (Lewin 2007, s.56). Det 

är exempelvis inte konstigt att NPM började i de liberala välfärdsstaterna där 

marknaden fungerade som huvudideologi. NPM tar sin inspiration av privata aktörer 

som fungerar på marknaden. Att det dessutom finns en traditionell syn på att den 

offentliga sektorn ska vara liten och bara sköta det nödvändigaste, ger mera bränsle åt 

NPM idéer som outsourcing.  

I denna avhandling är det viktigt att förstå skillnaden mellan den liberala och den 

socialdemokratiska välfärdsstaten. Mera forskning har gjorts i länder som tillhör den 

liberala välfärdsstaten. Det är viktigt att komma ihåg storleken och det uppfattade 

ansvaret mellan dessa två kategorier. Den offentliga sektorn i socialdemokratiska 

välfärdsstater är stor och bär ansvar över medborgarna. Den offentliga sektorn i 
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liberala välfärdsstater är mindre och betonar människans eget ansvar istället för 

statens. 

Hittills har det konstaterats att outsourcing i den offentliga sektorn har sina grunder i 

NPM och att NPM implementerats olika beroende på länders offentliga sektorer. 

Offentliga sektorerna kan indelas i kluster: den konservativa välfärdsstaten, den 

liberala välfärdsstaten och den socialdemokratiska välfärdsstaten. Teorin är väldigt 

långt tagen från den liberala välfärdsstaten medan undersökningen görs i den 

socialdemokratiska välfärdsstaten. Dessa två välfärdsstater bör därför läggas i 

bakhuvudet. Till nästa behandlas innebörden av outsourcing och backsourcing mera 

ingående.  

 

2.5 Vad är outsourcing?  

I Finland skedde en del outsourcing redan under 1980- och 1990- talet, men själva 

begreppet outsourcing, fick först ordentligt fotfäste i Finland på 2000-talet. Vad som 

gör outsourcing till ett aningen oklart begrepp är att olika undersökningar fäst vikt på 

olika aspekter av begreppet (Komulainen s.41-43). Outsourcing definieras på ett 

allmänt plan som överföring av tjänster, som tidigare ordnats i egen regi, till en tredje 

part (Young & Macinati, s.773) (Domberger & Rimmer 1994, s.439). 

Nationalencyklopedin definierar outsourcing på detta sätt: ”Att till underleverantörer 

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

företaget” (Nationalencyklopedin 2017). Även om författare oftast håller med om 

definitionens början ”egen regi” och slutresultat ”till tredje part”, finns det en hel del 

oklarheter i vad överföringen innebär och hur den görs.  

Outsourcing blir mer komplicerat då man använder begreppet i den offentliga sektorn. 

Forskaren Ari-Veikko Anttiroiko menar att outsourcing kan ske på fem olika sätt i den 

offentliga sektorn. Dessa är: genom köptjänster (upphandling), kommunalt samarbete 

(olika former av samarbeten mellan offentliga samfund), privatisering (försäljning av 

egendom) eller genom nya organisationsformer (bolagisering) (Anttiroiko 2010, s.48). 

Anttiroiko har en del intressanta definitioner eftersom han dels menar att kommunalt 

samarbete skulle vara frågan om outsourcing och att privatisering handlar om 

försäljning av egendom. Jag kommer i slutdiskussionen återgå till dessa definitioner. 

Bolagisering kommer som fenomen hamna utanför denna avhandling. Outsourcing 
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kan, oftast i privata sammanhang, även handla om att föra över tjänster till ett annat 

land men då brukar man prata om offshore outsourcing (Moe 2013, s.1226). Detta 

kommer även att hamna utanför avhandlingen.  

En riktigt bra motsvarighet i svenskan finns inte. Finskans begrepp ”ulkoistaminen” är 

en direkt översättning av begreppet outsourcing och fångar upp alla delmoment som 

begreppet kan innebära. I svenskan finns begrepp som utläggning, utkontraktering, 

konkurrenssättning, upphandling och privatisering. Privatisering innebär att man 

överför någonting från offentligt till privat (Young & Macinati 2012, s.773). Graden 

av överföring kan även variera. I vissa länder kan privatisering handla om att man 

överför en hel funktion medan det i andra länder kan innebära bara en del av en 

funktion. Privatisering fångar dock inte upp överföring från offentligt till offentligt 

eller offentligt till tredje sektorn, som också kan vara outsourcing. I Finland har 

outsourcing starkt kopplats till konkurrenssättning och upphandling (Komulainen 

2010, s.41-44) men all outsourcing sker inte genom konkurrenssättning. 

Konkurrenssättning och upphandling går ut på att t.ex. en kommun ordnar 

budgivningstävling där producenter får vara med och tävla om vem som vinner avtal.  

På grund av att det inte finns en bra motsvarighet i svenskan används outsourcing som 

ett övergripande begrepp, men även begrepp som konkurrenssättning och privatisering 

används där det uttryckligen handlar om dessa delmoment. Orsaken till detta är att 

outsourcing ofta diskuteras som fenomen och integrerar dessa element som nämns 

ovan. Många författare är med andra ord inte specifika när det gäller outsourcing utan 

aningen generella. Eftersom avhandlingen också ser på outsourcing som fenomen 

fungerar begreppet bra. Avhandlingen blir på det viset tydligare. 

 

2.4 Vad är backsourcing? 

Backsourcing är i sig ett svårt begrepp, eftersom det inte etablerat sig ordentligt i något 

språk. De flesta känner inte igen begreppet men uppfattar rätt snabbt innebörden då 

det definieras. Backsourcing kan ses som motsatsen till outsourcing. Backsourcing 

betyder därmed att man tar tillbaka en tidigare outsourcad tjänst (Whitten & Leidner 

2006). Detta går också att klura ut från begreppets beståndsdelar ”back” som betyder 

tillbaka och ”sourcing” som innebär processen att hitta en producent.  
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Nationalencyklopedin ger inga träffar för backsourcing men begreppet har bland annat 

används i offentligt förvaltningssammanhang av forskare som Whitten och Leidner 

(2006) samt Young och Macinati (2012). I avhandlingen används Whitten och Leidner 

definition av backsourcing, som också Young och Macinati har använt. Inom it har 

backsourcing forskats mera, och även i det sammanhanget har man definierat 

begreppet på samma sätt (Nicholas-Donald 2017, s.1; Law 2017, s.1; Benaroch 2010, 

s.319). I engelskan används även begrepp som ”reintegration” och ”insourcing” för att 

förklara fenomenet. I mina tidigare texter har jag använt begreppet insourcing för att 

definiera samma fenomen. Orsaken till att begreppet byttes till backsourcing är för att 

insourcing etablerat sig bättre och har också kommit att innebära annat än vad jag 

ursprungligen menade med begreppet. Även om insourcing på vissa håll ännu 

definieras på samma sätt som backsourcing, anser jag att det är bättre att använda ett 

begrepp som har en enda betydelse. Insourcing innebär också att man helt enkelt 

ordnar någonting ”in-house”, vilket betyder att en tjänst inte alls behöver varit utlagd. 

Det kan också betyda att en organisation tar till sig en tjänst som en annan organisation 

outsourcar. Man kunde tänka sig att använda tillbakatagande, eller återtagande av 

tjänster i svenskan, men detta blir väldigt klumpigt. Därför passar backsouring i många 

fall bättre, även om det i avhandlingen ibland också talas om ”tillbaka till egen regi” 

eller ”ta hem tjänster”. Eftersom jag vill påpeka att detta är ett fenomen, på samma sätt 

som outsourcing, blir begreppet backsourcing mycket tydligare. Svenska medier som 

Aktuell säkerhet och Svenskt näringsliv har också använt begreppet (Aktuell säkerhet 

2016; Svenskt näringsliv 2016).  

Backsourcing har som fenomen fått minimal uppmärksamhet i samhället.Ändå pågår 

det ständigt. Mary Lacity och Leslie Willcocks (2000) fick i en undersökning av 

avbrutna it-avtal i USA fram att 34 % av dessa hade backsourcats. Teknologiforskning 

och konsultfirman Gartner rapporterade att 56 % av småföretag och 42 % av 

medelstora företag backsourcade efter att deras deras avtal löpt ut (Whitten & Leidner 

2006, s.605-606). På motsvarande sätt kan exempel hittas från den offentliga sektorn. 

År 2012 hade 15 % av italienska och 30 % av australienska offentliga hälsostationer 

backsourcat tjänster under de tre senaste åren (Young & Macinati 2012, s.772). I 

finländska kommuner tar man enligt JHL tillbaka tjänster i jämn takt, antingen genom 

konkurrens eller med politiska beslut (JHL 2016). JHL har som källa diskuterats 

tidigare i avhandlingen.  
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Fenomenet pågår, men skrivs väldigt lite om. Eftersom avhandlingen syfte är att 

kartlägga orsaker till backsourcing är det bli viktigt att ta reda på vilka skeden man går 

igenom på vägen till backsourcing. Det är därför vara att ta reda på risker som finns 

involverade med outsourcing och varför man velat outsourca i första hand. Till nästa 

behandlas varför man inte är nöjd med outsourcingen.  

 

2.5 Varför är man inte nöjd? 

Outsourcing går inte alltid som tänkt. Det finns många risker som kan associeras med 

outsourcing, särskilt när det gäller offentlig outsourcing. Därför är det viktigt att först 

gå igenom grundläggande skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn för 

att förstå varför vissa saker kan vara problematiska. Sedan tas riskerna upp, som delas 

in i teman: dolda utgifter, konkurrensens betydelse och när backsourcing inte är 

möjligt.  

 

2.5.1 Skillnad mellan den offentliga och den privata sektorn 

Den privata sektorn, där outsourcing började, drivs av två huvudfaktorer: vinst och 

fullföljande av avtal. Eftersom de drivs av avtal och därmed sponsorering vill de inte 

göra någonting utöver avtalet som skulle kosta, eftersom det skulle minska på vinsten. 

Undantag finns såklart, men rent allmänt är det så här. Det finns argument som påstår 

att eftersom producenter drivs av vinst hittar de alla kryphål som finns (Domberger & 

Rimmer 1994). I den offentliga sektorn är ekonomiska faktorer inte alltid dominanta, 

sociala faktorer som ansvar och rättvisa är också viktiga (Domberger & Rimmer 1994, 

s.440). Det har att göra med att den offentliga sektorn i första hand bör vara 

demokratisk och i andra hand effektiv.  

Medan privata företag ägs av företagare och delägaren, ägs offentliga organisationer 

kollektivt av medborgare i politiska samhällen. Eftersom ägarna finansierar företaget 

med kapital, förväntar de sig också avkastning (vinst) för att hålla kvar pengarna i 

företaget. Vinsten är därmed, från organisationens perspektiv, ett sätt att tillfredsställa 

ägarna och garantera sin överlevnad. Offentliga organisationer finansieras av 

skattepengar istället för direkta användaravgifter. De kontrolleras av politiska krafter 

och inte marknadskrafter. Det är med andra ord det politiska systemet och inte det 
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ekonomiska som styr den offentliga sektorn (Boyne 2002, s.98). Offentliga 

organisationer kräver i regel mera kostnader vad gäller avtal eftersom man måste 

garantera genomskinlighet och ansvar i organisationen. Om genomskinlighet inte kan 

garanteras finns det en risk för korruption (Chalmers & Davis 2001, s.76). Då privata 

företag outsourcar måste de tänka på effektivitet, kvalitet, timing, pålitlighet, säkerhet 

och intern kapacitet. Litteratur om offentlig service hävdar att lokala offentliga 

organisationer (kommuner) måste fundera på ytterligare aspekter, som förtroende 

gentemot befolkningen och dess preferenser (Hefetz & Warner 2004, s.172). 

Offentliga tjänster är till sin karaktär svåra att outsourca p.g.a. att man ofta behöver 

specialkunskap om själva tjänsten, vilket kan leda till höga fasta kostnader (Brown & 

Potoski 2003, s.156). 

 

2.5.2 Risker med outsourcing 

Outsourcing medför en hel del utmaningar för offentliga organisationer. 

Ansvarsfördelning, gemensamma mål och värderande av producenter är delfaktorer 

som blir viktiga då man outsourcar åt en tredje part. Man måste vara tydlig med 

specifikationer av vad man förväntar sig och styra ansvarsfullt över avtal (Chalmers & 

Davis 2001, s.75). I det här kapitlet redovisas olika typer av risker som förknippas med 

outsourcing. Kapitlet är rätt allmänt och handlar om outsourcing i stort. Riskerna som 

redogörs för har tagits från olika undersökningar gjorda runtom i världen i såväl den 

offentliga som i den privata sektorn. Kapitlet har dock mera betoning och exempel från 

den offentliga sektorn.  

 

Dolda utgifter 

Risker som kan uppkomma med outsourcing är många men det som ofta påpekas är 

någonting som kallas för dolda utgifter. Jag har första gången stött på begreppet av 

professor Tuomo Martikainen (2009, s.76-78), där han sammanfattar 

transaktionskostnader, avtalssvårigheter och kontrollfaktorer som dolda kostnader. 

Transaktionskostnader i samband med outsourcing har inte bara att göra med 

organisering och bedömning av upphandlingar (Domberger & Rimmer 1994, s.443). 

Transaktionskostnader är även alla kostnader som relateras till sökande, skapande, 
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förhandlande, övervakande och upprätthållande av avtal (Van Deventer & Singh 2012, 

s.3). De här kostnaderna är sällan med i de ursprungliga kalkylerna. Så även om 

outsourcingen kan spara upp till 30 % under den första tiden, kan kostnader som inte 

direkt har att göra med tjänsten trycka upp priset. Det här eliminerar en del av 

effektiviteten man åstadkommit (Chalmers & Davis 2001, s.76). Skillnader mellan 

små och stora kommuner finns. Det antas att i små kommuner kan 

transaktionskostnaderna bli höga och övervakningen knapp medan 

transaktionskostnaderna i stora kommuner kan bli mindre och övervakningen bättre 

(Plantinga 2011, s.250-251). 

Transaktionskostnader i form av övervakande och upprätthållande av producent är ofta 

större då en tjänst är utlagd än när den är i eget regi (Domberger & Rimmer 1994, 

s.443). För att det inte ska bli för dyrt krävs ett professionellt övervakningssystem. Om 

ett sådant system inte finns är det större chans att tjänsten backsourcas (Hefetz & 

Warner 2004, s.175). Övervakning är med andra ord viktigt att ta i beaktande och 

komma ihåg. Övervakning kräver en förståelse av karaktären på själva tjänsten (Young 

2007, s.310). Olika typer av tjänster kräver olika övervakning. Om det t.ex. är frågan 

om en taxitjänst är det lätt att se vad den kostar, och om den fört kunden från plats a 

till b. Men om man talar om sjukvård blir det flera faktorer som kräver övervakning, 

allt från kostnader för patienter till städning, mat och kundnöjdhet. Undersökningar 

visar att organisationer lär sig, ofta smärtsamt, hur outsourcing ska övervakas (Moe & 

Hanssen 2013, s.1231). Fallstudier gjorda av Michael Ballard och Mildred Warner 

(2000) visar att backsourcing ofta är ett substitut till följd av att övervakning varit 

bristfällig eller misslyckats i outsourcingavtalet (Hefetz & Warner 2004, s.180). Vissa 

offentliga organisationer ser outsourcing som ett sätt att minska på ansvar och styrning 

(Brown & Potoski 2003, s.153). Outsourcing är dock en pågående process där 

övervakning är en viktig form av feedback (Hefetz & Warner 2004, s.175). Ansvaret 

kan därmed öka istället för att minska. Den här missuppfattningen är ganska tydligt i 

undersökningar om australienska sjukhus. Sjukhusen anser att människor var naiva på 

1990-talet när det kom till outsourcing. Man tänkte att då man outsourcar flyttas även 

riskerna över. Sjukhusen levde i osäkra tider då bidrag från staten minskade och 

kostnaderna ökade vilket innebar risk för dem. Outsourcing skulle därför göra 

styrningen lättare (Young & Macinati 2012, s.783).  
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Avtal och avtalsprocessen blir därför viktig. Avtalen mellan parter kan långt avgöra 

om backsourcing överhuvudtaget är möjligt (Drauz 2014, s.347). Om man saknar 

kunskapen att välja producent och göra upp avtal, kan man hamna in i ett avtal där 

man saknar befogenheter att träda ut. Om man dessutom inte värderat och övervakat 

producenten tillräckligt bra kan det hända att man inte vet om producenten fullföljt 

avtalet eller inte (Brown & Potoski 2003, s.153-155). Bristfälliga avtal kan leda till 

dåligt utförande. När det kommer till avtal och risker med dessa har längden på avtalet 

betydelse. I en holländsk studie av it- outsourcing, outsourcades 30 olika fall för ett 

värde på mer än 100 miljoner euro. Av de 30 fallen lyckades bara 18. Huvudorsaken 

till misslyckandet var korta avtal, vilket ledde till brist i motivation och engagemang 

från producentens sida (Delen 2016, s.37, 67). Klassiska teorier om övervakning och 

bedömning av producenter passar bra för korta avtal där ansvaren och måtten är 

väldefinierade. Dessa avtal är dock orörliga och saknar praxis att lösa problem. Om en 

konflikt uppstår löses den antingen genom att byta producent eller genom 

backsourcing (Young & Macinati 2012, s.775). Långa avtal har i sin tur andra risker, 

eftersom det blir frågan om tillit och lojalitet, beställare och producent emellan. Social 

exchange teorin (SET) hävdar att lyckade långa avtal är beroende av socialt utbyte som 

engagemang, rättvisa och pålitlighet (Van Deventer & Singh 2012, s.3). När man gör 

upp ett längre avtal innebär det att man inte har samma kontroll över tjänsten.  

I samband med outsourcing blir en offentlig organisation allt mera beroende 

utomstående aktörer. Det här leder till att organisationen kan känna att den inte har 

tillräckligt bra kontroll över en kritisk verksamhet. Om producenten är motvillig att 

samarbeta kan t.ex. styrning av kostnader bli svår. Det här kan leda till att man tappar 

flexibilitet i att uppfylla medborgarnas behov. Om detta kombineras med att utförarna 

på marknaderna är få och övergångskostnaderna höga kan det leda till att 

organisationen fortsätter använda en dålig utförare (Farneti & Young, s.95). Om 

känslan av förlorad kontroll är påfallande, kan det ha att göra med att man råkat 

outsourca en del av kärnverksamheten. Det här leder till förlust i organisatorisk 

kompetens och kontroll över aktiviteter (Young & Macinati 2012, s.776). För att 

undvika risker som de här bör organisationen uppskatta hur väl de kan utföra tjänsten 

i fråga. Det här görs i praktiken genom att man undersöker om tjänsten i fråga är 

lämplig att outsourca eller om man borde producera den själv. Sedan bör man ha 

kapacitet att upphandla tjänsten, välja producent och förhandla om ett lämpligt avtal.  



19 

 

Konkurrensens betydelse 

När en organisation ska lägga ut tjänster kan den mötas av en marknad där 

konkurrensen är hög eller där konkurrensen är låg. Det finns risker involverade i båda. 

Att producenten nästan har monopol eller är med i en väldigt konkurrenskraftig 

marknad kan leda till opportunistiskt beteende. Då det gäller konkurrenskraftig 

marknad brukar man ibland prata om vinnarens förbannelse, som betyder att 

producenten lägger ett lägre erbjudande än vad den klarar av för att vinna 

budgivningen. Detta leder i sin tur till att producenten måste få in pengar på något 

annat sätt, ofta genom att göra extra aktiviteter eller genom att snåla på träning, 

personalutveckling och löner (Young & Macinati 2012, s.775; Chalmers & Davis 

2001, s.76). Producenterna kan med andra ord lova mera än vad de klarar av att 

leverera (Moe & Hanssen 2013, s.1228). Ibland kan det vara svårt att hitta den bästa 

eller den rätta producenten. Eftersom stor del av upphandlingen beror på vem som 

klarar av att ge det minsta budet, kan bättre lämpade producenter hamna i skymundan 

(Chalmers & Davis 2001, s.77). Upphandlingserbjudandet kan långt bero på strategier 

från producentens sida. Strategierna innehåller uppskattningar om vad utförandet av 

tjänsten kommer att kosta. Det kan ha betydelse vilket typ av upphandlingsmekanism 

som används av beställaren. I vissa länder är det inte längre obligatoriskt för offentliga 

organisationer att ta det lägsta budet. Beslutsmakarna förväntas välja det alternativ 

som mest motsvarar summan man är beredd att betala (Domberger & Rimmer 1994, 

s.442). Det bör nämnas att den finländska offentliga sektorn måste följa 

konkurrenslagstiftningen, vilket gör att de fortfarande måste ta det lägsta budet. 

Genom detta vill man att konkurrensen ska vara rättvis och att kommunen inte ska 

välja lokala utförare framom andra, mer förmånligare alternativ (Martikainen 2009, 

s.29). 

En annan risk är när det finns väldigt begränsad eller ingen konkurrens. Om 

organisationen inte uppskattat utförbarheten av outsourcingen tillräckligt bra kan det 

leda till att tjänsten läggs ut till en marknad med bara en producent, vilket innebär 

monopol (Brown & Potoski 2003, s.154-155). Om outsourcing bara ersätter ett 

offentligt monopol med ett privat monopol är fördelarna få. Brist på alternativa 

producenter har visat sig vara riskfyllt eller hinder för privatisering både i städer och 
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på landsbygden (Hefetz & Warner 2004, s.175, 180). I Finland kan små kommuner, 

särskilt på glesbygden, ha stora problem att hitta producenter på marknaden. Det finns 

kanske inte en marknad överhuvudtaget. Men också stora kommuner kan ha problem 

med marknaden. Det händer att producenter för en viss tjänst är mycket få och att 

närliggande kommuner tävlar om samma tjänster, vilket resulterar i brist på kapacitet 

från producentens sida. Därför kan det konstateras att det geografiska läget har 

betydelse eftersom samma storleks kommuner kan ha olika förutsättningar 

(Martikainen 2009, s.28-29). 

Servicekvaliteten har visat sig ha betydelse för hur väl outsourcingrelationen fungerar. 

Om utföraren börjar bete sig opportunistiskt minskar servicekvaliteten. När 

servicekvaliteten minskar ökar kostnaderna för övervakning av servicen, därmed ökar 

även de totala transaktionskostnaderna vilket kan leda till att man börjar söka alternativ 

(Whitten & Leidner 2006, s.607). Även om det finns en risk att vilken som helst 

producent kan uppföra sig opportunistiskt är det privata producenter med 

vinstdrivande motiv som antas utgöra den största risken. Andra offentliga utföraren 

och icke-vinstdrivande organisationer antas däremot löpa mindre risk eftersom de har 

liknande intentioner som den offentliga organisationen (Brown & Potoski 2003, 

s.156). 

Både då konkurrensen är kraftig och obefintlig finns det med andra ord risk för 

opportunistiskt beteende hos producenten. Om producenten börjar bete sig 

opportunistiskt kommer servicekvaliteten att lida vilket leder till större kostnader. 

Privata producenter anses vara de mest riskfyllda, eftersom de drivs av vinst. 

 

När backsourcing inte är möjligt 

Ifall man misslyckats med outsourcingarrangemanget kan det bli dyrt att antingen byta 

producent eller ta tjänsten tillbaka. Kostnader associerade med det här kallas 

övergångskostnader. Övergångskostnader då det gäller installerande av programvara 

kan vara lätta att mäta medan kunskap kan vara väldigt svår att mäta (Van Deventer & 

Singh 2012, s.2). Undersökningar visar att organisationer fortsätter köpa tjänster de är 

missnöjda med p.g.a. höga övergångskostnader (Whitten & Leidner 2006, s.609). En 

annan risk är att man helt enkelt inte längre har kunskap att ordna tjänsten själv och är 

därmed tvungen att fortsätta köpa tjänster utifrån (Brown & Potoski 2003, s.154). Om 
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övergångskostnaderna är mindre kan organisationerna backsourca eller byta producent 

lättare, vilket ha lett till att producenten redan i avtalsskedet gör det svårare för 

beställaren att ta sig ut (Van Deventer & Singh 2012, s.2). 

 

Sammanfattande diskussion 

Trots entusiasm går outsourcing inte alltid smidigt. I outsourcing av t.ex. it-system har 

det visat sig att basstrategier som virusskydd hade glömts bort. Avtalet gjorde att 

personalen inte fick göra något it-relaterat själv utan var tvungna att ringa eller skicka 

e-post åt producenten. Till följd av detta hade outsourcingen kostat sju procent mera 

än att orda tjänsten i egen regi och tre gånger mer än vad man budgeterat (Chalmers & 

Davis 2001, s.76). Andra exempel är The Indian Family och Social Services 

Administrations privatiseringsavtal med IBM som slutade med att båda stämde 

varandra, vilket lämnade beställaren utan producent och en stor räkning att betala 

(Schwarz 2014, s.152-153). Det har också betydelse hurdan tjänst man håller på att 

outsourca eftersom risken kan vara olika. Om man t.ex. outsourcar printade affischer 

är följderna av fel små och man kan lätt byta producent till nästa gång, men om det är 

frågan om avfallshantering eller vattenhantering kan riskerna och följderna av fel vara 

större. Outsourcing antas vara av låg risk när det kännetecknas av högt marknadsläge, 

många producenter, låga överföringskostnader och att medborgarna inte är känsliga 

för tjänsten. En outsourcing med hög risk i sin tur kännetecknas av lågt marknadsläge, 

få producenter, höga överföringskostnader och att tjänsten är känslig för medborgarna 

(Farneti & Young 2008, s.94-96).  

Kapitlet har gått igenom skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn samt 

konstaterat att det är p.g.a. det här som problem oftast förekommer med outsourcing. 

Kapitlet har även behandlat olika erfarenheter kring risker med outsourcing. Det är 

värt att notera att alla de risker som tagits upp inte behöver vara samma mellan länder. 

Som det konstaterades i tidigare kapitel är den offentliga sektorn i olika länder unik 

till sin karaktär och delar av NPM och outsourcing har implementerats olika. Det här 

innebär att riskerna också kommer vara olika. Då risker som förknippas med 

outsourcing behandlats kommer det som följande diskuteras vilka orsaker det finns till 

outsourcing. Genom att se på dessa orsaker ska jag försöka tänka ut vilka möjliga 

orsaker det finns till backsouring.  
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3. Orsaker till backsourcing med inspiration i orsaker till 

outsourcing 

Efter andra världskriget utvidgades den offentliga sektorn världen över. Sättet man 

erbjöd service var i egen regi både lokalt och statligt. Allt från skolmat till 

sjukhusstädning var normen offentlig produktion. Vändningen kom år 1979 då 

Margaret Thatchers regering började rulla tillbaka den offentliga sektorn i 

Storbritannien som en följd av NPM. Man rekommenderade marknadslösningar vid 

ordnandet av offentlig service (Domberger & Rimmer 1994, s.440). 

Offentliga organisationer i världen outsourcade först tjänster som avfallshantering, 

städning och byggande, men började senare också outsourca tjänster som hälsovård, 

informationsteknologi (it) och arbetsmarknadsprogram (Chalmers & Davis 2001, s.75; 

Brown & Potoski 2003, s.154). Utvecklingen av outsourcing har gått till sådana 

tjänster som vanligtvis förväntas vara offentliga som t.ex. grundläggande utbildning. 

De här kan räknas som s.k. kärnområden i en offentlig organisation (Chalmers & Davis 

2001, s.84). Även om outsourcing varit tillgängligt för offentliga organisationer lika 

länge som hos privata, var det 1990-talet som var årtiondet då outsourcing blev centralt 

i offentlig förvaltning (Chalmers & Davis 2001, s.75). Det var under denna tid som 

NPM var mycket trendigt. Det här gjorde att en hel del offentliga sektorer i världen 

outsourcade sina tjänster. Outsourcing sker på olika sätt och av olika orsaker. 

Studier om outsourcing, som fenomen i sig, har i regel använt sig av 

organisationsekonomiska teorier som transaktionskostnadsteorin. Andra studier har 

fokuserat på konkurrensfördelar, ideologi, relationshantering och tillit. Det finns alltså 

inte en enhetlig teori om varför outsourcing sker (Young & Macinati 2012, s.773). 

Traditionellt brukar man dock sammanfatta orsaker till outsourcing i tre grupper: 

ideologiska, ekonomiska och innovationsmässiga. Till nästa redovisas vad dessa 

orsaker går ut på och hur de kan kopplas till backsourcing. 

 

3.1 Ideologi 

Outsourcing 

För att förstå det ideologimässiga orsaker till outsourcing måste man först förstå vilken 

politik som ligger bakom outsourcing. Politik kan i sin yttersta form vara frågan om 
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lagstiftning men kan även vara frågan om rekommendationer och debatt. Fenomenet 

outsourcing har såväl förespråkare som opposition. 

Från förespråkarnas sida finns det en skepsis gentemot den offentliga sektorns 

kapacitet och en preferens för marknadslösningar (Chalmers & Davis 2001, s.75). 

Outsourcing kan t.o.m. betraktas som en motrörelse mot själva offentliga sektorn som 

enligt förespråkarna blivit för stor (Granqvist 1997, s.21; Martikainen 2009, s.12-18, 

27). De använder makt och politisk taktik för att påverka beslutsprocessen och utgår 

därför från eget intresse istället för organisationens bästa. Det kan därför bli en press 

för förvaltare att göra som ledande politiker säger. Även om studier påvisar en 

minskning av politiskt påverkande kan man ändå hitta exempel från lokala nivåer i 

t.ex. USA där politiska faktorer har stor betydelse. I USA finns även en vilja att minska 

den offentliga sektorn (Young & Macinati 2012, s.774, 776-777).  Motsvarande visade 

en holländsk studie att frågan om inbesparing av kostnader i outsourcing beslut inte 

har lika stor inverkan som ideologi. De kommuner som är trogna till NPM-principer 

tenderar att söka lösningar från marknaden (Plantinga 2011, s.260). Offentliga 

organisationers ledningar, med outsourcingideologi, är ofta väldigt professionella och 

skickliga. Fackföreningars motstånd mot outsourcing är starkt men trots detta har man 

kunnat kontrollera motståndet och få igenom outsourcing (Warner & Hefetz 2012, 

s.315)  

Högerpartier har i regel en positiv syn på marknaden och därmed också en positiv syn 

på outsourcing. Det här har sin bakgrund i NPM. NPM kritiserade den offentliga 

sektorns effektivitet, kvalitet, kundperspektiv och byråkrati (Martikainen 2009, s.12). 

Det här gör att högerinriktade partier ofta använder sig av NPM-principer då de 

förespråkar outsourcing. NPM har en förväntning om att offentliga och privata 

organisationer fungerar på ett liknande sätt och att man därför kan använda sig av 

samma lösningar i den offentliga sektorn som i den privata sektorn (Brown & Potoski 

2003). Eftersom NPM har sin grund i anglosaxiska länder, som tillhör gruppen den 

liberala välfärdsstaten, går det att göra en tydlig koppling mellan ideologiska orsaker 

och den liberala välfärdsstaten. Den liberala välfärdsstaten förespråkar marknaden och 

vill rulla tillbaka den offentliga sektorn (Granqvist 1997). Ideologiska orsaker utgår 

därför inte bara från utlovad effektivitet och marknadslösningar utan också från 

principen om att minska makt hos den offentliga sektorn eftersom de anser att 

människan kan ta hand om sig själv.  
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Man kan förvänta sig att det sker mera outsourcing i högerinriktade kommuner. Det 

här kan delvis ske p.g.a. vilja att införa mera marknadslösningar i kommuner men även 

i syfte att rulla tillbaka det offentliga. Att högerinriktade politiker förespråkar mera 

outsourcing stöds i avhandlingen av Julian Le Grand (2007) samt Mikael Elinder och 

Henrik Jordahl (2013). Oppositionen mot outsourcing anser att motiven till 

outsourcing är att minska rollen hos den offentliga sektorn snarare än att effektivare 

utföra tjänster. Eftersom offentligt anställda i samband med outsourcing är rädda för 

att bli uppsagda är de tillsammans med fackorganisationerna emot outsourcing. För att 

motverka detta brukar förespråkarna investera i att göra en ordentlig uppskattning över 

hur tjänsten ska outsourcas för att minska motstånd (Brown & Potoski 2003, s.157).  

Le Grand förklarar att det finns två huvudsakliga ideologiska grupper: den 

socialdemokratiska vänstern och den konservativa högern. Han hävdar att 

socialdemokrater intuitivt är fientliga mot valfrihet och konkurrens i offentlig service. 

Det här för att valfrihet och konkurrens associeras med marknaden som för dem har 

en negativ klang. Han fortsätter med att konstatera att den konservativa högern 

favoriserar valfrihet och konkurrens över andra modeller av offentligt service (Le 

Grand 2007, s.207-210). Le Grands åsikter är rätt subjektiva gällande socialdemokrati 

som vi känner till det i Finland och passar bättre in i USA. Han tar dock upp en viktig 

faktor då det gäller höger och vänster, eftersom det i regel är högern som vill lägga ut 

och vänstern som vill producera i egen regi.  

En svensk studie bekräftar de politiska faktorernas betydelse och konstaterar att den 

politiska preferensen hos den styrande majoriteten är en viktig förklaringsfaktor till 

outsourcing i den offentliga sektorn. Politiker är motiverade att implementera sin egen 

prefererade policy och det är större chans att högerinriktade politiker förespråkar 

outsourcing än vänsterinriktade (Elinder & Jordahl 2013, s.52). Mirjam Plantinga 

bekräftar det här genom att konstatera att vänsterpartier oftare väljer att ordna tjänster 

i egen regi (Plantinga 2011, s.260). Lennart Nilsson har gjort en 

medborgarundersökning i Sverige och konstaterar att inställningen till outsourcing kan 

förklaras av partitillhörighet och ser det därför som en ideologisk angelägenhet. På 

motsvarande sätt kan man se att samlingspartiets understödare är mest positiva till 

nedskärning medan vänsterförbundets understödare är minst positiva till det i Finland 

(Granqvist 1997, s.22-24). Nedskärning i detta sammanhang kan kopplas till 

minskning av offentlig sektor och därmed outsourcing. Public choice teorin hävdar att 
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liberalpolitik som tillåter marknadsliknande lösningar kan ersätta planering och 

förbättra effektiviteten av den politiska processen (Hefetz & Warner 2004, s.173). 

Ideologin kommer ibland fram genom offentliga program, där man antingen kräver 

eller förespråkar outsourcing.  År 1998 rekommenderade en offentlig kommission i 

Australien att all offentlig näring skulle outsourcas till marknaden så länge det inte var 

frågan om kärnverksamhet (Chalmers & Davis 2001, s.83). År 1995 kom tidigare en 

National Competition Policy (NCP) från landets regering där syftet var att föra över 

offentlig verksamhet till privat. Det här var frivillig men rekommenderades.  

Resultaten syns bl.a. i hälsovårdsorganisationer där icke-klinisk service som 

bilparkering, IT, tvätt, städning och catering outsourcades först och senare även klinisk 

service som medicinsk bildvetenskap, patologi och radiologi. Liknande fall finns i 

Italien där man starkt rekommenderade outsourcing av icke-klinisk service. Detta var 

en direkt följd av NPM (Young & Macinati 2012, s.780, 772). Även om outsourcing 

inte varit ett krav har de här rekommendationer ändå lett till att det stigit. I Italien är 

67 % av den lokala servicen outsourcad och i USA stiger det stadigt.  

Men även exempel finns där outsourcing krävts. I Storbritannien gjorde exempelvis 

Local Government Act 1988 att kommunnivån var tvungna att outsourca som en del 

av reformen av den offentliga sektorn (Domberger & Rimmer 1994, s.441). I New 

Zealand krävde man konkurrens mellan offentlig och privat för att förbättra den lokala 

offentliga servicen (Farneti & Young 2008, s.90). I många kommuner i USA är deras 

skattupptagningskapacitet begränsat av staten. 59 % av kommuner rapporterade om 

extern press i form av restriktioner av skatter. Detta leder till att kommuner med 

kostnader över medeltalet är mera motiverade till att outsourca (Hefetz & Warner 

2004, s.182). I Sverige kan man se ideologiskt inflytande i form av valfrihet där 

föräldrarna själva har rätt att välja om deras barn ska gå i privat eller kommunal skola. 

Ifall föräldrarna väljer att lägga sitt barn i en privat skola är kommunen skyldig att 

betala (Elinder & Johrdahl 2013, s.45). Finland är inte heller långt ifrån med sin 

kommande valfrihetsmodell. För tillfället finns det inga tvång som skulle leda en 

kommun till att outsourca i Finland. Lagstiftningen är därför inte lika relevant i 

Finland, åtminstone inte ännu. Orsaken att detta ses som ideologiska orsaker är att 

ideologi ligger starkt bakom lagstiftningen och rekommendationerna. Därför kan 

lagstiftning starkt kopplas ihop med den politik som drivs på statlig nivå. 
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Backsourcing 

Om högerinriktade kommuner är mer benägna att outsourca utifrån antingen vilja, 

rekommendationer eller tvång skulle man naturligt förvänta sig att kommuner med 

vänsterinriktning skulle vara mera benägna att backsourca. Orsaker till större 

inflytande av offentlig sektor och därmed mera backsourcing kan finnas i idén om den 

socialdemokratiska välfärdsstaten, eftersom dess grundidé är att den offentliga sektorn 

bär ett ansvar och att marknaden bör tyglas (Lewin 2007). Backsourcing kan anses 

vara ett svar på kritiken mot NPM. Kritiken påpekar att den offentliga och den privata 

sektorn är för olika och att man därför inte ska flytta över privata idéer (däribland 

outsourcing) till den offentliga sektorn (Boyne 2002). Att vänsterinriktade 

organisationer skulle vara mera benägna att backsourca får en del indirekt stöd i 

litteraturen. Vänsterinriktade förespråkar mindre outsourcing och ordnar hellre tjänster 

i egen regi (Elinder & Jordahl 2013) (Plantinga 2011). Det här gäller dock bara in den 

situationen då man funderar huruvida man vill outsourca tjänsten eller inte. Inte när 

man redan har gjort det.  

Förväntningarna är att ideologi har väldigt liten betydelse då det gäller backsourcing. 

De flesta undersökningar kring backsourcing i världen pekar på ekonomiska orsaker 

till backsourcing. Amir Hefetz & Mildred Warner har i sina undersökningar i USA 

kommit fram till att kommuner fungerar rätt pragmatiskt. De outsourcar då det är 

vettigt och ekonomiskt effektivt och backsourcar av samma orsaker (Heftetz & Warner 

2004). Även om fenomenet inte undersökts mycket fungerar det här ändå som en 

fingervisning. Det är dock möjligt att motstånd till backsourcing finns. Det här p.g.a. 

att Jim Chalmer & Glyn Davis påpekar att orsaken till att många organisationer 

fortsätter med outsourcing är att man ser det som ett steg tillbaka att börja ordna 

tjänster i egen regi igen (Chalmer & Davis 2001). 

Förväntningarna kring lagstiftning är att ifall det inte finns någon lag eller program 

som förutsätter att kommuner måste outsourca, kommer backsourcing kunna ske. 

Detta förväntas även av Young & Macinati (Young & Macinati 2012). Jag tror inte att 

backsourcing kommer förutsättas eller rekommenderas i lagstiftning under en snar 

framtid. 
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3.2 Ekonomi 

Outsourcing 

Ekonomiska orsaker antas basera sig på delade organisatoriska mål och rationalitet. I 

praktiken blir det mest frågan om minskande av kostnader och effektivitet (Young 

2007, s.309). Begreppet effektivitet kan betyda många olika saker. I engelskan har man 

t.ex. två huvudbegrepp efficiency och effectiveness, som saknar motsvarighet i 

svenskan. Begreppet effektivitet är viktigt att hålla reda på, inte bara i vetenskapliga 

framställningar utan också i det praktiska förvaltningsarbetet. Produktivitet, inre och 

yttre effektivitet, lönsamhet, m.m. är begrepp som tenderar att flyta samman i det 

dagliga användandet (Sjöblom 1990, s.53). Förespråkare av outsourcing brukar mera 

tala om ”efficiency” som betyder kostnadseffektivitet. Det här utesluter inte 

”effectiveness” som betyder uppnående av mål. Det har visat sig att beroende på om 

det är frågan om en offentlig organisation eller privat, kan betoningen vara olika 

begreppen emellan, där privata organisationer ofta betonar ”efficiency” och offentliga 

organisationer ”effectiveness”.  

Syftet med outsourcing är förbättrat utnyttjande av resurser, effektivitet och 

konkurrenskraft (Komulainen 2010, s.24). Med outsourcing utlovas förbättrad 

produktivitet och effektivitet genom att prestationsförmågan och kvaliteten maximeras 

när ett antal utföraren konkurrerar om rätten att leverera en viss offentlig service under 

avtalad tidsperiod (Almqvist 2006, s.33). Det här kallas för konkurrenssättning, 

teoretiskt är konkurrenssättning nyckeln till inbesparing genom outsourcing (Hefetz & 

Warner 2004, s.173-174). Då offentliga organisationer försöker skaffa sig inkomster i 

samband med outsourcing och fokusen ligger på effekter som kan uppnås, är det av 

ekonomiska skäl som outsourcingen sker (Granqvist 1997, s.26). Bland beslutsfattare 

finns det en preferens att uppnå effektivitet. Förespråkare för outsourcing anser att 

outsourcing löser detta genom bättre arbetsmetoder och effektivare användning av 

kapital (Chalmers & Davis 2001, s.75). I en undersökning gjord av International City 

County Management Association (ICMA) i USA, kom det fram att 83 % av offentliga 

ledare, försökte minska på sina kostnader år 1992 och/eller 1997. En mycket mindre 

procent av ledarna (30 %) angav förändringar i det politiska klimatet som orsak 

(Hefetz & Warner 2004, s.180). Även den svenska debatten om decentralisering har 

fått nya inslag. Demokratimålet från 80-talet har bytts ut mot effektivitet och 

serviceinnehåll. Sökande av nya varianter av serviceproduktion, däribland privata, 
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kunde inlemmas i en sådan nyare, i huvudsak nordisk decentraliseringsdebatt, i vilken 

bl.a. effektivitet har varit en ledstjärna (Granqvist 1997, s.15). Enligt politiker i Finland 

har minskande av kostnader varit det vanligaste kriteriet till att man outsourcar 

(Martikainen 2009, s.27).  

Enligt ”The Resource based View of the firm”, som är en konkurrensstrategisk teori, 

ska en organisations kärnkompetens identifieras och upprätthållas i alla delar av 

verksamheten. Med detta får organisationen optimerat utförande och konkurrensfördel 

över konkurrenter. Man kan därför lägga ut all periferisk verksamhet och koncentrera 

sig på kärnkompetensen (Young & Macinati 2012, s.774). Det här är en väldigt central 

teori angående ekonomiska orsaker till outsourcing.  

Sammanfattningsvis grundar sig de ekonomiska orsakerna till outsourcingen i att den 

offentliga sektorn anses vara dyr och ineffektiv. Orsaker till att man outsourcat kan 

vara sökandet av kostnadseffektivitet, vilket innebär billigare sätt att ordna tjänster på. 

Därför kan man förvänta sig att såväl små som stora kommuner med svag ekonomi 

provar på outsourcing. Att outsourcing utlovar effektivitet kan återfinnas i NPM och 

även om det ofta används av ideologiska förespråkare som slagord har det också visat 

sig att outsourcing kan spara, särskilt genom processen med upphandling och 

konkurrenssättning av tjänster (Domberger & Rimmer 1994). Ekonomiska orsaker 

tänker sig verksamheten som kärn- och stödtjänster där stödtjänsterna helst bör vara 

outsourcade så att man kan koncentrera sig på kärnverksamhet. I den offentliga sektorn 

kan den här indelningen bli problematisk och passar många gånger bättre för den 

privata sektorn. 

 

Backsourcing 

Ekonomiska orsaker till backsourcing kan vara många och förväntningarna baserar sig 

långt på andra kapitlet i avhandlingen, risker med outsourcing. Huvudförväntningen 

är att outsourcingen inte blev billigare. Till det här hör bland annat höga 

transaktionskostnader och opportunism från producentens sida. 

Transaktionskostnaderna kan spåras till övervakning, värdering och kontroll som i sin 

tur kan spåras till bristfälliga avtal. Det blir med andra ord dolda kostnader 

(Martikainen 2009, s.76-78). Opportunistiskt beteende kan spåras i att producenten 

lagt för lågt bud och försöker sedan på andra sätt få in pengar. Det kan också ha att 
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göra med att avtalet är bristfälligt. Det finns de som påstår att eftersom producenterna 

(privata) drivs av vinst, hittar de alla kryphål de kan i avtal (Domberger & Rimmer 

1994).  

Då det gäller avtal kan det förväntas att korta avtal leder till misslyckad outsourcing 

och därmed backsourcing i Finland. Även om risker också finns då det gäller långa 

avtal förväntas de inte ha lika stor inverkan i Finland. Allmänt förväntas det att 

ekonomirelaterade orsaker har stor betydelse då det gäller backsourcing i Finland. Som 

det tidigare nämnts är de ekonomirelaterade orsakerna de vanligaste i undersökningar 

om backsourcing som gjort på andra håll i världen.  

 

3.3 Innovation 

Outsourcing 

Outsourcing kan  jämföras med den s.k. Innovationsteorin.  Joseph Schumpeter (1883-

1950) talar om fem olika innovationstyper: 

1. Introduktion av ny produkt eller tjänst. 

2. Introduktion av ny produktionsmetod. 

3. Ingång på ny marknad (med gammal produkt). 

4. Användning av ny råvara eller halvfabrikat. 

5. Organisatorisk innovation. 

(Haug 2014, s.159-160). 

Av dessa fem typer av innovation kan outsourcing ses som nummer två, tre och fem. 

Outsourcing med stöd från NPM är ett nytt sätt att producera produkter och tjänster 

på, genom att lägga ut verksamheten till utomstående. Tjänsten eller produkten är 

dessutom samma men utförs istället av någon annan och gör att organisationen måste 

organiseras på ett annat sätt. Det här kan t.ex. spåras till kärnverksamhet och 

periferiverksamhet där man delar in arbetskraften i kärnan och periferin. Den 

arbetskraft som tillhör periferin saknar företagsspecifika färdigheter och kan på så sätt 

outsourcas och anställas under avtal (Young & Macinati 2012, s.774). Outsourcing 

kan alltså anses vara en innovation, men är detta en drivande faktor till outsourcing?  
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För att få reda på det här kan man koppla till den institutionella organisationsteorin, 

som utgår från att organisationer liknar varandra. Man brukar inom teorin tala om 

institutionalisering som betyder att något börjar uppfattas som riktigt och rätt (Meyer 

& Rowan 1977). Inom ny-institutionellteori ses legitimiteten hos en organisation som 

motorn till organisationsförändring och utveckling. Organisationer anpassar sig 

därmed till värderingar och normer om hur en effektiv organisation bör vara (Granqvist 

1997, s.16) Outsourcing är ett bra exempel på detta. Men sin positiva klang i form av 

innovation är det inte konstigt att det börjar uppfattas som ett legitimt sätt att ordna 

tjänster på. Institutionellteori kan i sin tur starkt kopplas till diffusionsteorin som 

handlar om spridning av idéer. Man kan föreställa sig att en kommun som har förnyelse 

som tradition är mera benägna att ta till sig förvaltningstrender än andra. Sedan uppstår 

en spridning då andra kommuner tar till sig de goda resultat som uppstår i 

föregångarkommunerna (Henriksson 2004, s.78-79). Om man vill gå längre bak kan 

man redan i ett spridningsperspektiv se marknaden som en föregångare till outsourcing 

och offentliga sektorn som en efterapare.  

Linnéa Henriksson tar upp att vissa kommuner har en tradition av reformer medan 

andra är inriktade på mera traditionell teori. Med det här vill hon visa att 

marknadssträvanden (outsourcing) inte nödvändigtvis sker för att det finns ett behov 

av dem (Henriksson 2004, s.78). Eftersom outsourcing i den offentliga sektorn spåras 

till NPM kan man se det historiskt- institutionella perspektivet som en förklarande 

faktor. Den förklarar att det finns stora skillnader mellan de förvaltningspolitiska 

utvecklingsförlopp som finns i olika länder. Man brukar utgå från att skillnaden finns 

länder emellan men det här kan även tillämpas bland kommuner i samma land.  

Med stöd av Henrikssons och Granqvists syn på organisationsteorier och kommuner 

kan man konstatera att det finns kommuner som outsourcar inte av rent ideologiska 

och ekonomiska skäl, utan av uppfattningen om att vara en legitim organisation. 

Outsourcing har setts som en innovation och har därmed spridits eftersom det 

uppfattats som modernt. 

Sammanfattningsvis innebär innovation att man tar lösningar från den privata sektorn 

till den offentliga sektorn. Det handlar om mer än ideologi och ekonomi eftersom det 

är fråga om nya sätt att producera en tjänst på. Man uppfattar outsourcing som något 

modernt och eftersträvbart. Till det här kan man finna koppling i institutionellteori. 
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Outsourcing i form av parallellt serviceerbjudande, kan också uppfattas som en slags 

innovation. Parallellt serviceerbjudande kan kort förklaras som ett sätt att öka sin egen 

kapacitet genom att ta in en tredje part i verksamheten. Det här sker i praktiken genom 

köptjänster (Daniel Nordigården 2014). 

 

Backsourcing 

Förväntningar till backsourcing är att man inte längre uppfattar outsourcingen som 

något modernt och eftersträvbart. Det här kan till en viss del synas i olika länders 

ideologier där det inte längre finns statliga program som tvingar offentliga 

organisationer att outsourca. De statliga programmen nämndes om i ideologistycket i 

det här kapitlet. Outsourcing uppfattas inte lika innovativt som en gång i tiden, men 

backsourcing uppfattas inte heller som innovativt, åtminstone inte ännu. Innovation 

förväntas därför inte spela stor roll vad det gäller backsourcing, bara i den mån att den 

minskade outsourcingtrenden kan leda till mera backsourcing. Då det gäller parallellt 

serviceerbjudande förväntas ingen backsourcing eftersom man outsourcat p.g.a. brist i 

egen kapacitet.  

Det har nu redogjorts för tre orsakskategorier som man vanligtvis brukar sammanfatta 

outsourcing i. I samband med orsakskategorierna har det diskuterats möjliga orsaker 

till backsourcing som härletts från orsaker till outsourcing. Även om outsourcing i 

regel brukar sammanfattas i dessa orsakskategorier anser jag att orsaker till 

backsourcing kan handla om mera än ideologi, ekonomi och innovation. Jag har därför 

lagt till ytterligare två orsakskategorier: kvalitet och kontroll. De här diskuteras till 

följande.  

 

3.4 Kvalitet 

Kvalitet kategoriseras skilt eftersom det i en undersökning gjord av Granqvist kom 

fram att finländska medborgares inställning till nedskärning av den offentliga sektorn 

hade att göra med servicekvalitet istället för ideologi. I t.ex. Sverige hade ideologin 

mera betydelse (Granqvist 1997). Man kan därför förvänta sig att outsourcing i 

finländska kommuner kan ske p.g.a. att man vill förbättra servicekvaliteten.  
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Backsourcing kan därmed förväntas bero på att servicekvaliteten inte blivit bättre eller 

rent av blivit sämre. Det här kan ha att göra med en mängd olika faktorer. Återigen 

blir det viktigt att gå tillbaka till skillnaden mellan offentligt och privat. Eftersom 

privata företag drivs av vinst, är de kostnadseffektiva och gör inte någonting utanför 

avtalet (Domberger & Rimmer 1994). I t.ex. taxiservice behöver det inte vara ett 

problem men i t.ex. vård av funktionsnedsatta kan det bli ett stort problem. En 

funktionsnedsatts behov kan vara svårt att komma överens om i avtal eftersom de är 

unika som individer. När man då inte erbjuder mer än vad avtalet säger kan kvaliteten 

lida. Det förutsätts lojalitet och ansvar men de här kan inte köpas genom avtal. Det kan 

överhuvudtaget vara svårt för privata att uppnå en bra servicekvalitet samtidigt som 

man försöker uppnå kostnadseffektivitet. 

En annan aspekt är genomskinligheten i servicen som kan uppfattas som kvalitet 

(Chalmer & Davis 2001). Man kan tänka sig att till följd av outsourcingen kan 

genomskinligheten i servicen lida och kan därför vara en orsak till backsourcing. 

Kvalitetrelaterade orsaker förväntas spela en viktig roll när det gäller backsourcing i 

Finland. Litteraturen över risker med outsourcing nämner sällan kvaliteten som en 

enskild risk men utgående från alla andra risker som det redogjorts för, även i denna 

avhandling, kan man klura ut att det leder till dålig servicekvalitet.  

 

3.5 Kontroll 

Orsaken till att det förutom kvalitetkategorin också lagts till en kontrollkategori är att 

brist i kontroll förväntas vara en orsak till backsourcing. Dock förväntas kontroll inte 

ha någon betydelse i outsourcing skedet. Möjligen kunde man tänka sig kontroll i form 

av begränsning som en outsourcingfaktor. Hit kunde man då koppla idén om kärn- och 

stödverksamhet (Young & Macinati 2012, s.774). Det här p.g.a. att man kan tänkas ha 

bättre kontroll då man har mindre verksamhet att ansvara över. Tyvärr kan det här 

argumentet vara bristfälligt eftersom det i samband med kapitel två konstaterades att 

outsourcing vanligen kräver mera ansvar och övervakning. 

I samband med outsourcing av verksamhet blir man mer beroende av en producent 

(Farneti & Young 2008). Det här kan leda till att organisationen anser att den inte har 

samma kontroll över tjänsten som den hade tidigare. Kontroll kan innebära strategi, 

koordinering, makt, kostnader, genomskinlighet och kvalitet. Det kan med andra ord 
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vara frågan om många delmoment. Förväntningarna är därför att brist på kontroll leder 

till backsourcing. Ett exempel på behov av kontroll är bilindustrin under den förra 

ekonomiska krisen år 2007. Bilindustrin svarade på den ekonomiska krisen genom att 

ifrågasätta sina beslut om outsourcing. Processer som hade outsourcats togs tillbaka 

för att företagen skulle kunna reagera mer självständigt på ekonomiska fluktuationer, 

försäkra sin egen kapacitet och undvika att mista kompetent personal (Drauz 2014, 

s.346). 

 

3.6 Sammanfattning 

I den här sammanfattningen sammanställs det som behandlats i början av avhandlingen 

i tabellform. Syftet med tabellen är att kort redogöra för principer och idéer som finns 

bakom outsourcingbeslut. Ur de här har det sedan härletts tänkbara orsaker till 

backsourcing som en direkt spegelbild till outsourcing. I det här kapitlet har det 

diskuterats om orsakerna och vilka som kunde vara relevant ur ett finländskt 

perspektiv.  
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Tabell 1, Inspiration till förväntningar 

Out-/backsourcing uppstår på grund av  

 Princip / idé Orsak till outsourcing Orsak till backsourcing 

Ideologi 

 

 

 

 

(Politik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Förvaltning) 

Positiv syn på 

marknaden. Hos 

marknaden finns 

lösningarna (Chalmers & 

Davis 2001)  

 

Offentliga sektorn för 

stor och har för mycket 

inflytande (Martikainen 

2009) 

Högerinflytande i 

kommunen (Young & 

Macinati 2012) (Plantinga 

2011) 

 

 

 

 

 

Vänsterinflytande i 

kommunen 

 

 

 

 

 

Den offentliga servicen 

förbättras genom 

konkurrens (Farneti & 

Young 2008) 

Lagstiftning och 

rekommendationer uppifrån 

(Young & Macinati 2012) 

(Domberger & Rimmer 

1994) 

Tvingande outsourcing 

lagstiftning borttagen 

(Young & Macinati 

2012) 

Ekonomi Offentliga sektorn för dyr 

och ineffektiv 

Kostnadseffektivitet, 

förbättrat utnyttjande av 

resurser (Komulainen 2010) 

Outsourcingen 

resulterade inte i 

sparande (Martikainen 

2009) (Domberger & 

Rimmer 1994) 

Innovation Privata sektorns lösningar 

till den offentliga sektorn 

(Christensen 2002) 

 

Outsourcing uppfattas som 

modernt och eftersträvbart 

(Meyer & Rowan 1977) 

 

Ett sätt att öka sin kapacitet 

(Nordigården, 2014) 

 

Reformstarka kommuner 

outsourcar (Henriksson 

2004) 

Outsourcing inte längre 

lika modernt  

 

Diffusion, efterapa 

lyckade resultat 

 

Man har kapacitet att 

ordna själv 

Kvalitet Dålig service i offentlig 

sektor (Granqvist 1997) 

Outsourcing ger bättre 

service  

Outsourcing gav inte 

bättre service 

 

Dålig genomskinlighet i 

service (Chalmer & 

Davis 2001) 

Kontroll  Indelning av kärn- och 

stödverksamhet (Young & 

Macinati 2012) 

Outsourcingen lett till 

brist på kontroll (Young 

& Macinati 2012) 

 

Det här är indelningen av förväntningar till undersökningen. Indelningen ska ses som 

ett försök att hålla en viss ordning på förväntningar och orsaker. Förväntningen är att 

hitta orsaker till backsourcing i kategorierna ekonomi, kvalitet och kontroll, och inte i 

innovation och ideologi. Förväntningar har dock gjorts inom alla kategorier. 

Förväntningarna specificeras längre fram i kapitel fem med resultat och analys. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
 

Nu när teori till avhandlingen arbetats fram ska som följande en metod som bäst lämpar 

sig för studien väljas. Efter metoddiskussionen går kapitlet vidare med att redogöra för 

hur undersökningen gått till och vilka kriterier som valts för undersökningsobjekten. 

Till en början blir det viktigt att reflektera kring forskningsfrågan och syftet med 

studien. Syftet med avhandlingen är att kartlägga orsaker till backsourcing i finländska 

kommuner. I början av avhandlingen konstaterades det att en teori måste utarbetas för 

att kunna genomföra den här undersökningen och därmed uppfylla syftet med 

avhandlingen. Teorin har utarbetats och visar att orsaker till backsourcing rör sig inom 

kategorierna: ideologi, ekonomi, innovation, kvalitet och kontroll. Följande steg är att 

undersöka ifall de här orsakskategorierna förekommer och hur de i praktiken tar sig 

uttryck i finländska kommuner. Det här svarar på den övergripande forskningsfrågan: 

Vilka är orsakerna till att finländska kommuner backsourcar? För att få reda på det här 

gäller det att välja en lämplig metod. Som vägledning i valet av metod används det två 

metodböcker: Case Study Research – Design and Methods av Robert K. Yin och 

Qualitative Research Design – An Interactive Approach av Joseph A. Maxwell. De 

här tar bl.a. upp när det lämpar sig att använda vissa metoder. Utöver det här har det 

använts inslag av andra metodförfattare. Studien är en kvalitativ fallstudie och därför 

görs metodvalet först i det här skedet av avhandlingen, efter att det finns en teori att 

gå på. 

 

4.1 Kvalitativ fallstudie 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Valet av metod beror enligt Yin på tre 

omständigheter: a) forskningsfrågan, b) kontrollen på händelsernas beteendemönster, 

och c) om fokusen ligger på aktuella eller historiska händelser (Yin 2003, s.1). I 

avhandlingen är forskningsfrågan: Vilka är orsakerna till att finländska kommuner 

backsourcar? Beteendemönstret för händelserna, vilket kan tolkas som orsaker till 

backsourcing, är svårt att kontrollera och fokusen på studien ligger på aktuella 

händelser. Enligt Yin lämpar sig fallstudier då kontrollen över händelserna är låg och 
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när man undersöker händelser i vardaglig kontext. Fallstudier lämpar sig därmed bra 

för studien (Yin 2003, s.1). 

Explorativa studier kan användas för att testa en idé eller metod och utforska deras 

innebörd eller för att induktivt skapa grundad teori (Maxwell 1996, s.44). I 

avhandlingen görs en explorativ studie för att testa om den induktivt utarbetade teorin 

stämmer. Eftersom det inte finns någon etablerad teori för backsourcing har 

avhandlingen haft outsourcing som utgångspunkt för teoridelen, teorin har därmed 

arbetats fram induktivt. Det har gjorts för att kunna skapa förväntningar, vilket gör att 

undersökningen blir av deduktiv karaktär. Kort kan deduktion förklaras som teori till 

empiri medan induktion är tvärtom, från empiri till teori (Holme & Solvang 1997). Yin 

påpekar själv att fallstudier, till skillnad från andra studiemetoder, ofta måste börja vid 

teorin för att förstå vad man undersöker. Andra studiemetoder kan t.o.m. börja med 

själva undersökningen och sedan lägga till en teori (Yin 2003, s.28). Att börja från 

teorin har varit särskilt viktigt i avhandlingen eftersom det bara genom att först 

utveckla teorin kunnat skapas förväntningar för undersökningen.  

Yin anser att forskningsfrågan ska vara ställd på ett sådant sätt att vissa enheter (i den 

här avhandlingen kommuner) blir mera intressanta än andra. Om inte, är frågan 

troligtvis för vagt ställd (Yin 2003, s.24). I den här studien är det här problematiskt, 

eftersom studien ämnar exemplifiera de orsaker till backsourcing som förväntats. Det 

begränsar ändå enheterna på ett visst sätt. Bara sådana enheter där backsourcing hänt 

har valts, dock är alla enheter intressanta. Det här är inte nödvändigtvis ett problem 

eftersom man inte visste vad som skulle hittas, även om avhandlingen har 

förväntningar som undersökningen utgår ifrån.  

Bevis till fallstudier kan komma från sex olika källor: dokument, arkiv material, 

intervjuer, direktobservationer, deltagarobservation eller fysiska artefakt (Yin 2003, 

s.83). I den här studien används olika typer av dokument i form av protokoll, 

verksamhetsberättelser och bokslut. Då man analyserar dokument bör man vara kritisk 

eftersom nästan alla dokument är skrivna av en orsak (Yin 2003, s.87). Det här är 

aktuellt i studien eftersom stor del av dokumenten är framlagda av själva kommunerna. 

Huvudkällan i studien är intervjuerna. På samma sätt som med dokument bör man även 

vara kritisk då man intervjuar.  
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I regel brukar man dela upp studier i kvantitativa och kvalitativa studier. Kvantitativa 

studier betonar information som kan mätas numeriskt (Bryman & Bell, 2005), medan 

kvalitativa studier producerar resultat som inte redovisas statistiskt utan i form av ord 

(Strauss & Corbin, 1998). Eftersom studien är explorativ och materialet är begränsat 

är en kvalitativ studie det bästa alternativet. Det finns inte heller något register på vilka 

kommuner som genomfört backsourcing, vilket skulle göra en kvantitativ analys svår 

eftersom man borde utgå från ett urval av en population. Forskningsdesignen i en 

kvalitativ studie ska vara en reflektiv process som sträcker sig genom varje steg av 

forskningen (Maxwell 1996, s.2). Maxwell redogör för en modell med fem 

komponenter (Maxwell 1996, s.4) som används i min forskningsdesign. Den första 

komponenten handlar om syftet med studien. Syftet med avhandlingen är att kartlägga 

orsaker till backsourcing i finländska kommuner. Det här är aktuellt p.g.a. att man ofta 

pratar om outsourcing och har en förskönad bild av hur bra det är. Det nämns sällan 

att det också sker omvänt, att kommuner tar tillbaka tjänster. I takt med att outsourcing 

i kommuner ökar, kan man förvänta att backsourcing ökar.  

Den andra komponenten handlar om begreppsmässig kontext. Begreppet backsourcing 

är motsatsen till outsourcing och handlar om att en organisation tar tillbaka en tjänst 

från tredje part. Det här definieras utförligare i kapitel två. Den tredje komponenten 

handlar om forskningsfrågor. Syftet med avhandlingens forskningsfråga är att få en 

förståelse över vilka orsaker som förekommer då finländska kommuner backsourcar. 

Även om det via teorin fåtts fram en bild av vilka orsaker som kan förekomma är ändå 

den finländska kontexten ny, eftersom de flesta undersökningar har gjorts i ett 

anglosaxiskt sammanhang. Allt som fås fram är nytt. Avhandlingens övergripande 

forskningsfråga är, som tidigare nämnts: Vilka är orsakerna till att finländska 

kommuner backsourcar? Den fjärde komponenten handlar om metoder. För att utföra 

studien används kvalitativa fallstudier. Det är för det första viktigt att försöka hitta fall 

där backsourcing skett. Det kan vara besvärligt eftersom det inte talas om fenomenet. 

I avhandlingen behandlas fyra kommuner. Det är därmed frågan om en flerfallstudie. 

Det görs en noggrann undersökning via dokument, nyhetsartiklar, protokoll, 

verksamhetsberättelser samt intervjuer med nyckelpersoner. Den femte komponenten 

handlar om validitet. Med tanke på validitet behöver inte orsakerna till backsourcing 

vara egentliga orsaker utan någonting man lägger fram för att få det att låta bättre. Till 

exempel kan man tänka sig att en kommuns avtal tagit slut och kommunen ifråga inte 
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fått avtalet förnyat eller hittat en ny utförare. Kommunen har därmed varit tvungen att 

backsourca. Man kanske sedan påstår att det var tanken från början för att försvara det 

man gjort. 

Maxwell talar om att man i kvalitativa studier bör använda sig av memon för att 

kvalitativa studier ofta kan ändra karaktär under processens gång. Memon kan ha 

många skepnader men idén är att man skriver ner sina tankar om studien under 

processen (Maxwell 1996, s.11-12). Jag har under processens gång skrivit ett antal 

memon och dagboksinlägg för att systematisera processen. Processen har varit ständigt 

pågående och utvecklats hela tiden.  

 

4.2 Generalisering 

Vad som direkt behöver nämnas är att fallstudier skapar lite rum för generalisering. 

Syftet i fallstudier är snarare att expandera och generalisera en viss teori (analytisk 

generalisering) och inte att räkna upp frekvenser (statistisk generalisering) (Yin 2003, 

s.10). I avhandlingen tas det inte ställning till hur vanligt backsourcing är, inte heller 

hur ofta förekommande vissa orsaker är. Fallen i avhandlingen försöker bekräfta att 

orsaker som utarbetats från teorin också förekommer i praktiken.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Då man planerar en fallstudie ska man försöka maximera fyra villkor då det gäller 

designkvaliteten: (a) konstruktionsvaliditet, (b) intern validitet, (c) extern validitet och 

(d) reliabilitet. Om man väljer fler än ett fall till studien förstärks de här villkoren (Yin 

2003, s.19). Värt att nämna är att intern validitet inte kan uppnås i en explorativ studie 

som den här.  

 

För att skapa konstruktionsvaliditet har det:  

 Använts flera källor av bevis (protokoll, verksamhetsberättelser, bokslut, 

artiklar och intervjuer). 
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 Använts en beviskedja i form av fallstudieprotokoll, loggbok, transkriptioner 

och inspelningar. 

 Skickats färdiga transkriptioner åt informanter för kommentarer.  

För att skapa konstruktionsvaliditet ska man välja de förändringar som ska studeras 

och relatera dem till syftet med studien. Dessutom måste man demonstrera att måtten 

på förändringarna reflekterar förändringarna som valts (Yin 2003, s.35). Det här 

betyder alltså att måttet faktiskt mäter rätt saker. Studien ämnade exemplifiera orsaker 

till backsourcing och har använt intervjuer, dokument och artiklar. Eftersom 

kommunens egen synvinkel till orsaker varit intressanta räcker exempelvis inte 

nyhetsartiklar eftersom median kan ha sin egen syn. Nyhetsartiklar har därför främst 

använts i identifieringsfasen av studien. Protokoll är i sin tur inte diskuterande utan 

handlar främst om beslut. Intervjuer ger en chans att gå djupare in på orsakerna och 

möjligen hitta flera tänkbara orsaker. Syftet med att göra fallstudier är trots allt att gå 

djupare in i ämnet. Risken finns att kommunens synpunkt också är subjektiv, det kan 

vara att man inte vill nämna de egentliga orsakerna till backsourcing. Dock är det 

kommunernas synpunkter studien är ute efter så en viss form av subjektivitet kan man 

förvänta sig. Då det är frågan om backsourcing överhuvudtaget har gjorts eller inte är 

det ganska enkelt, antingen har det gjorts eller inte.  

För att skapa extern validitet har det: 

 Använts kommuner där backsourcing nyligen skett för att få fram tillräckligt 

relevant fakta och för att hålla andra variabler som lagstiftning och ekonomi 

tidsmässigt mera stabilt.  

För att skapa reliabilitet har det: 

 Använts ett fallstudieprotokoll.  

 Bandats in ljudfiler och gjorts transkriptioner. 

 Gjorts en loggbok. 

Reliabiliteten testar att en annan forskare ska kunna utföra samma studie med samma 

procedurer och få samma resultat (Yin 2003, s.37). För att förbättra reliabiliteten i 

studien har det gjorts en loggbok i samband med sökningen av fall, där det redogjorts 

för hur sökningen gått till och vad som hittats. Utöver det här har det gjorts ett 
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fallstudieprotokoll där detaljer om undersökning samt intervjufrågor framgår. Från de 

här intervjuerna har det producerats ljudfiler och transkriptioner. Den mänskliga 

variabeln kan dock spela roll när det gäller intervjuer. Informanternas sinnesstämning 

och kunskap kan variera över tid.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Undersökningen består av tre faser: en identifieringsfas, en bekräftande fas och en 

fördjupande fas. I identifieringsfasen har en nyckelordsundersökning använts för att få 

fram kommuner där backsourcing skett. Nyhetssidor som använts är YLE, Helsingin 

Sanomat, Kommunförbundet, Kommuntorget, Västra Nyland och Kaks.fi. Utöver de 

här har också sökmotorn Google använts. I nyckelordsundersökningen har nyckelord 

som backourcing, egen regi, takaisinveto och omaksi toiminnaksi använts. 

Nyckeorden har haft varierande framgång på olika nyhetssidor och Google, och har 

därför utvecklats en del under sökningen. Det här redogörs för mera detaljerat i 

loggboken.  

Identifieringsfasen gav 11 kommuner: 

Tabell 2, Identifierade kommuner 

Kommun år 

Fredrikshamn 2013 

Ingå 2017 

Jakobstad  2016 

Jyväskylä 2015 

Kemi 2010 

Kitee 2015 

Lojo 2017 

Pyttis 2010 

Raseborg 2013 

Sjundeå 2016 

Uleåborg 2012 

 

Ett av kriterierna i identifieringsfasen var att backsourcingen skulle ha skett nyligen, 

för att förbättra tillgången till information och för att få rätt informanter. Det här är 

viktigt eftersom fallstudiers syfte är att skapa djup.  Mer specifikt var kriteriet att 

backsourcingen måste ha skett 2016 eller senare. Med det här kriteriet blev 

kommunerna Ingå, Jakobstad, Lojo och Sjundeå kvar. Då det gäller kriterier skulle val 
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av fall baserat på sektorer och typ av tjänst varit idealt men eftersom tillgången på 

information om backsourcing är begränsad blev det här i praktiken svårt. 

I den verifierande fasen undersöktes dessa fyra kommuner djupare. Sjundeå kom fram 

första gången i tidningen Västra Nyland publicerad den 27.3.2017. I artikeln nämner 

grundtrygghetschefen Benita Öberg att det är möjligt att effektivera sjukvården. Man 

hade backsourcat familjearbetet föregående år och uppnått inbesparingar på 160 000 € 

(Västra Nyland 2017). Det här bekräftas från Sjundeå kommuns bokslut för år 2016 

och från grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse för år 2016 (Sjundeå 

kommun 2017; Sjundeå grundtrygghetsnämnd 1.2.2017 § 3). I Sjundeå gällde 

backsourcingen familjearbetet. Ingå stöttes på i YLE webbportal och även i tidningen 

Västra Nyland (YLE 2017; Västra Nyland 2017). Den här informationen verifierades 

genom att se på kommunens protokoll från bildnings- och välfärdsnämnden möten den 

19.4.2017 och den 17.5.2017. I Ingå var det ”skiftesvården” man hade tagit tillbaka. 

Då det gäller Jakobstad hittades det i identifieringsfasen en artikel av YLE.  I artikeln 

kom det fram att Jakobstad tagit tillbaka en del av jourverksamheten till egen regi. 

Tidigare hade tjänsten ordnats av företaget Attendo men man räknade med att göra en 

inbesparing på 80 000 € genom att ordna tjänsten i egen regi (YLE 2015). Det här 

kunde verifieras av social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Jakobstad social- och 

hälsovårdsnämnd 16.6.2015 § 76) och social- och hälsovårdsverkets 

verksamhetsberättelse för år 2016 (Jakobstad 2017). I Jakobstad var det alltså en del 

av jouren, den så kallade jour ettan, som man tog tillbaka. Lojo hittades på ett 

annorlunda sätt än de övriga eftersom det fanns ett färskt protokoll från sökmotorn 

Google. Identifieringsfasen uteblev därmed. Enligt protokollet skulle Lojo ta tillbaka 

dagsjouren och jourenhetens verksamhet från HUS Lohja. Det här skulle göras fr.o.m. 

1.4.2017. Man förväntade att göra en inbesparing på 100 000 € (Lojo 

grundtrygghetsnämnd 18.10.2016 § 66).  

I fördjupningsfasen letades sedan nyckelinformanter upp som skulle kunna ge bästa 

bilden från kommunernas sida om tjänsterna ifråga. I samtliga fall är det beredarna av 

ärendet som valts som informanter. De här är: grundtrygghetschefen Benita Öberg från 

Sjundeå, bildningschefen Merja Olkinuora från Ingå, social- och hälsovårdsdirektören 

Pia-Maria Sjöström från Jakobstad och överläkaren Valtteri Kiuru1 från Lojo. Då 

                                                           
1 Vid backsourcing tillfället fungerade Valtteri Kiuru som överläkare men är numera företagsläkare i 

staden. I avhandlingen kommer Kiuru nämnas som överläkare.  
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informanterna valts skickades sedan ut förfrågningar om intervju som samtliga gick 

med på. Informanternas roll kan diskuteras. I Sjundeå, Ingå och Jakobstad är beredarna 

även ledande tjänstemän, vilket legitimerar valet eftersom de därmed kan väntas ge 

den rätta bilden ur kommunernas synvinkel. I fallet Lojo är Kiuru inte en ledande 

tjänsteman men eftersom Lojo är en relativt stor stad ansågs det att mera information 

skulle fås av beredaren av ärendet. Efter det här utvecklades intervjufrågor. 

I fallstudier är det viktigt att inte påverkas i någon riktning. All information är relevant, 

också sådan information som motbevisar teorin (Yin 2003, s.59). Intervjufrågorna ska 

inte vara samma som forskningsfrågorna. Intervjufrågorna är vad man frågor 

människor för uppnå förståelse. Intervjufrågor döms inte av hur nära de ligger 

frågeställningen utan ifall de erbjuder den data som hjälper till att svara på 

forskningsfrågorna (Maxwell 1996, s.74). Intervjufrågorna har därför formulerats på 

ett sådant sätt att de inte ska vinkla informanten att tänka i en viss riktning. Vissa av 

frågorna är dessutom öppet ställda som tillåter informanten att fritt berätta hens egen 

syn på saken. Frågorna är sex stycken, vilket tillåter informanterna att berätta fritt och 

ingående kring dem. Frågorna skickades iväg till samtliga informanter på förhand men 

även färdiga följdfrågor hade förberetts som kunde frågas vid behov av 

tilläggsinformation eller förtydligande. Följdfrågorna skickades inte till informanterna 

men fanns med som stöd i själva intervjutillfället. Intervjufrågorna var därmed semi-

strukturerade. Frågorna har tillsammans med handledaren gåtts igenom att de inte för 

informanterna i någon viss riktning. Intervjufrågorna och följdfrågorna finns i bilagan.  

Intervjuerna har i regel utförts vid informanternas arbetsplats men intervjun med 

Jakobstads social- och hälsovårdsdirektör utfördes via videosamtal. Vid inledningen 

av intervjuerna presenterades ämnet och syftet med avhandlingen, därefter frågades 

det om informanterna förstått frågorna som skickats och ifall de vill fråga någonting 

angående dem. Efter det här började inspelningen av intervjuerna, vilket informanterna 

informerades om. Informanterna tilläts berätta fritt vid samtliga frågor och först efter 

att de själva hade berättat allt om en fråga ställdes följdfrågor där det behövdes. Ibland 

kunde syftet vara att beröra något som de inte tagit upp men ibland också för att 

förtydliga någonting som redan sagts. 

Intervjuer borde alltid bandas in och transkriberas. Då skapar man också validitet 

(Maxwell 1996, s.89). Efter intervjutillfällena har därför intervjuerna transkriberats 
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och även skickats till informanterna för kommentarer. Huvudkategoriseringsstrategin 

i kvalitativa undersökningar är kodning. Syftet med kodning av kvalitativa studier är 

att fragmentera data och lägga in dem i olika kategorier. Det här underlättar 

jämförelsen av data inom och mellan kategorierna, och hjälper till i utvecklingen av 

teoretiska koncept. Ett annat sätt att kategorisera data är att sortera i breda teman och 

ärenden (Maxwell 1996, s.78-79). I den här undersökningen har kodningen skett 

genom indelning i teman. Teman är huvudkategorierna för förväntningarna: ideologi, 

ekonomi, innovation, kvalitet och kontroll. 

  

4.5 Beskrivning av fall 

I det här kapitlet redovisas basfakta om de fyra kommuner som valts. Korta tabeller 

har tagits fram där nyckeltal och andra värden framgår. Därefter följer korta stycken 

text där informanterna presenteras samt vilken tjänst kommunen ifråga har tagit 

tillbaka.  
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4.5.1 Sjundeå  

 

(Lantmäteriet 2017, Statistikcentralen 2017, YLE 2017, Finansministeriet 2017) 

Sjundeå ligger geografiskt i västra Nyland. Grannkommuner är Ingå, Kyrkslätt, 

Vichtis och Lojo (Lantmäteriet 2017). Informanten fungerar som grundtrygghetschef 

i kommunen sedan 5.9.2012 och heter Benita Öberg. Hon har tidigare jobbat i Lojo 

stad och Ingå kommun. Hon har varit med och byggt upp Sjundeås social- och 

hälsovård och är till utbildningen magister i hälsovetenskaper med 

sjukskötarutbildning i grunden och inriktning på psykiatri.  

Kommunen har fyra avdelningar: 1) förvaltningsavdelningen, 2) 

bildningsavdelningen, 3) tekniska avdelningen, och 4) grundtrygghetsavdelningen 

(Sjundeå förvaltningsstadga 2017, s.12). Av de här avdelningarna ligger 

grundtrygghetsavdelningen i fokus. Enligt grundtrygghetschefen är grundtryggheten 

indelad i tre resultatområden: 1) hälsovårdsområdet (läkarmottagning, tandläkare, 

Kommun Sjundeå

Areal 266,11 km2 

Invånarantal 6 178 

Andelen svenskspråkiga 29,10 %

Sfp 8

Saml 8

Gröna 5

SDP 3

VF 2

Sannf 1

Relativ skuldsättningsgrad 66,40 %

Självförsörjningsgrad 27,20 %. 

Lånebörda/invånare 3 301 €

Kumulativt överskott/invånare 75 €

Köp av tjänster/invånare 2 662 €

Basfakta (2016)

Politik (2017)

Ekonomi (2016)
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rådgivning och fysioterapi), 2) seniorservice (åldringsvårdsenheterna) och 3) 

socialservice (vuxen socialarbete, handikappservice och barn- och familjearbete). 

I Sjundeå är det familjearbetet inom socialservicen som tagits tillbaka, vilket man 

tidigare hade haft som köptjänst. Tjänsten köptes av små företag runtom i Västnyland, 

främst från Lojo. Bakgrunden till att man köpte tjänsterna ligger i det tidigare LOST- 

samarbetet. LOST-samarbetet har i sin tur sin bakgrund i paraslagen som trädde ikraft 

den 1.1.2009. Lagen sade att social- och hälsovårdsområden inte borde ha mindre än 

20 000 invånare. Därför inledde kommunerna Sjundeå, Ingå, Karislojo och Lojo 

samarbete. LOST-avtalet sades sedan upp när Ingå och Sjundeå meddelade att de inte 

vill gå med i kommunsammanslagningen som Lojo föreslagit. Sjundeå har därför haft 

egen social- och hälsovård sedan 1.1.2013. Eftersom man var tvungen att bygga upp 

social- och hälsovården på nytt valde man att outsourca vissa mindre tjänster, 

däribland familjearbetet. Den nya socialvårdslagen, som trädde ikraft i april 2015, lade 

mera krav på familjearbetet. Enligt den nya lagen har barnfamiljer bl.a. rätt till 

handledning, familjearbete och hemservice om säkrandet av barnens välmående inte 

annars är möjligt. Tjänsten måste dessutom erbjudas åt alla barnfamiljer och inte bara 

åt familjer med kundrelation till barnskyddet (Sjundeå grundtrygghetsnämnd 1.2.2017 

§ 3 bilaga 1). Då man tog tillbaka familjearbetet gjorde man först upp kalkyler och 

räknade sedan ut hur mycket inbesparingar man skulle åstadkomma. Det här 

godkändes sedan för budgeten år 2016 varefter verksamheten trädde ikraft och man 

började omorganisera samt anställa en person till. Verksamheten kom sedan igång i 

början av 2016 (Grundtrygghetschefen, Sjundeå). Omorganiseringen innebar att 

vakansen familjehandledare inom rådgivningen, flyttades över till socialvården som 

arbetspar till den nyanställda handledaren för familjearbetet (Sjundeå, 

grundtrygghetsnämndens protokoll 1.2.2017 § 3 Bilaga). 
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4.5.2 Ingå 

 

(Lantmäteriet 2017, Statistikcentralen 2017, YLE 2017, Finansministeriet 2017) 

Ingå ligger geografiskt i västra Nyland. Grannkommuner är Sjundeå, Raseborg och 

Lojo (Lantmäteriet 2017). Informanten heter Merja Olkinuora och har jobbat som 

bildningschef i Ingå kommun sedan oktober 2015. Kommunen har sex sektorer: 1) 

sektorn för förvaltningstjänster, 2) sektorn för landsbygdstjänster, 3) 

grundtrygghetssektorn, 4) bildnings- och välfärdssektorn, 5) sektorn för teknisk 

service, och 6) miljösektorn (Ingå förvaltningsstadga 2017, s.9-10). Av sektorerna 

ligger fokusen på den fjärde, bildnings- och välfärdssektorn och mera specifikt på 

skiftesvården. Skiftesvården innebär vård av barn i småbarnspedagogikåldern på nätter 

och helger. Kommunen har tidigare själv ordnat kvällsvård fram till klockan 22 men 

skiftesvården gäller tiden efter det här.  Tjänsten är speciell eftersom den är liten och 

organiserats på många olika sätt. Bildningschefen säger att många föräldrar gärna 

sköter det själv. De kan ha någon bekant eller mor- och farföräldrar som är hemma 

som sällskap åt barnen men ibland är det inte möjligt om familjen t.ex. inte har nätverk 

Kommun Ingå

Areal 954,02 km2

Invånarantal 5 585 

Andelen svenskspråkiga 53,10 %

Sfp 15

Saml 5

SDP 4

Gröna 3

Relativ skuldsättningsgrad 54,60 %

Självförsörjningsgrad 43,30 %

Lånebörda/invånare 2 847 €

Kumulativt överskott/invånare 1 264 €

Köp av tjänster/invånare 3 264 €

Basfakta (2016)

Politik (2017)

Ekonomi (2016)
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i närheten. Då behöver kommunen se till att det ordnas, men hon påpekar att 

kommunen kommer i sista hand. Behovet kan variera och kan vara frågan om några 

enstaka familjer. Tjänsten har tidigare köpts av det privata daghemmet Pärlan i 

kommunen men kommunen bestämde sedan att ordna tjänsten själv. Man hade sett 

över verksamheten och konstaterat att man hade tillgänglig personal och lokal. 

Därefter tog man förslaget att ordna tjänsten själv till nämnden där det sedan klubbades 

igenom. I Ingå kommuns delårsrapport för tiden 1.1–30.4.2017 nämns att ärendet 

bereddes (Ingå delårsrapport 1.1–30.4.2017, s.16).  

Viktigt att ta i beaktande är att bildningschefen inte anser att tjänsten någonsin varit i 

kommunens regi utan att den alltid har ordnats på något annat sätt och att man därmed 

inte kan prata om att man tar den tillbaka. Jag har dock en avvikande åsikt eftersom 

bildningschefen bl.a. talar om att tjänsten tidigare skötts av bl.a. familjedagvårdare, 

som är kommunens egna anställda. De senaste åren har det här inte varit möjligt och 

man har köpt tjänster av Pärlan. Åsiktsskillnaderna bottnar troligtvis i synen på 

fenomenet. Jag anser att eftersom kommunen är skyldig att ordna tjänsten i sista hand 

är tjänsten i grund och botten kommunens och outsourcingen har därmed skett när man 

börjat köpa tjänster av Pärlan. Att man dessutom tidigare ordnat tjänsten med hjälp av 

kommunens familjedagvårdare förstärker det här. Bildningschefen menar troligen att 

det inte funnits ett systematiskt sätt att ordna det på tidigare, vilket hon senare också 

nämner. Nu har man ett systematiserat sätt att ordna tjänsten på och har utvecklat 

villkor. Läsaren bör dock vara medveten att den här åsiktsskillnaden finns. 
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4.5.3 Jakobstad 

 

(Lantmäteriet 2017, Statistikcentralen 2017, YLE 2017, Finansministeriet 2017) 

Jakobstad ligger geografiskt i landskapet Österbotten. Grannkommuner är Nykarleby, 

Pedersöre och Larsmo (Lantmäteriet 2017). Informanten heter Pia-Maria Sjöström och 

fungerar som ställföreträdande social- och hälsovårdsdirektör sedan 2016. Hennes 

egentliga tjänst är chefsläkare och har varit anställd sedan 2011. Till utbildningen är 

hon barnläkare.  

Stadens organisation är indelade i tre sektorer: 1) social- och hälsovårdstjänster, 2) 

bildningstjänster och, 3) tekniska tjänster (Jakobstad förvaltningsstadga 2017, s.13-

14). Undersökningen koncentrerar sig på sektorn för social- och hälsovårdstjänster i 

form av social- och hälsovårdsverket. Social- och hälsovårdsverket är ett 

samarbetsområde mellan staden Jakobstad, Pedersöre kommun, Nykarleby stad och 

Kommun Jakobstad

Areal 396,35 km2

Invånarantal 19 377 

Andelen svenskspråkiga 56,10 %

Sfp 19

SDP 10

Vänster 5

Krist 4

Pro Pietarsaari 3

Gröna 1

Centern 1

Relativ skuldsättningsgrad 36,50 %

Självförsörjningsgrad 62,60 %. 

Lånebörda/invånare 2 225 €

Kumulativt överskott/invånare 4 012 €

Köp av tjänster/invånare 3 401 €

Politik (2017)

Ekonomi (2016)

Basfakta (2016)
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Larsmo kommun, som bildats i enighet med lagen om kommun- och 

servicestrukturreform (169/2007). Jakobstad fungerar som värdkommun (Social- och 

hälsovårdsverkets samarbetsavtal 2009). För den politiska ledningen ansvarar 

Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd som är underställd Jakobstads 

stadsfullmäktige och stadsstyrelse. Nämnden har dock representanter från alla fyra 

kommuner (Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 2017).  

Tjänsten som tagits tillbaka är den så kallade jour ettan. Jouren är uppdelad i två delar. 

Jour ettan är den snabbare linjen och handlar om småsår, lindrigare infektioner, o.s.v. 

och den har dagtid en läkare på plats. Sedan finns det den så kallade jour tvåan. Jour 

tvåan är en mer krävande linje, vilket innebär bl.a. sjukhuspatienter och äldre, och den 

har dagtid vanligtvis två läkaren på plats. Social- och hälsovårdsdirektören påpekar att 

de inte har någon klassisk uppdelning i primärvård och specialsjukvård utan att de har 

en snabb och en krävande linje. Hon berättar att hela jouren från början helt var i egen 

regi men den upphandlades senare i sin helhet åt Attendo. Det här nämns om i social- 

och hälsovårdsnämndens protokoll (Jakobstad social- och hälsovårdsnämnd 16.6.2015 

§ 76) där man konstaterar att läkartjänsterna på jouren sedan 1.1.2010 helt eller delvis 

skötts av Attendo. På social- och hälsovårdsnämndens möte (Jakobstad social- och 

hälsovårdsnämnd 16.6.2015 § 76) beslöt man att inte upphandla tjänsten utan att återta 

tjänsten. År 2016 tog man sedan jour ettan i sin helhet tillbaka när avtalet med Attendo 

löpte ut. 
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4.5.4 Lojo 

 

(Lantmäteriet 2017, Statistikcentralen 2017, YLE 2017, Finansministeriet 2017) 

Lojo ligger geografiskt i västra Nyland. Grannkommuner är Raseborg, Ingå, Sjundeå, 

Vichtis, Karkkila, Somero och Salo (Lantmäteriet 2017). Informanten från Lojo är 

Valtteri Kiuru som för tillfället fungerar som företagsläkare. Vid backsourcingskedet 

fungerade han som överläkare för öppenvården i Lojo stad och hade ansvar för 

beredningen och genomförandet av backsourcingen. Tidigare har han varit överläkare 

för stödtjänster. Han fungerade allt som allt två och ett halvt år som förman på 

hälsocentralen. Till utbildningen är han allmänläkare. Valtteri Kiuru kommer i 

avhandlingen att refereras som överläkare. 

Kommun Lojo

Areal 1 109,73 km2

Invånarantal 47 149 

Andelen svenskspråkiga 3,50 %

SDP 12

SAML 10

Gröna 7

Vänster 6

Sannf 6

Centern 5

Meidän Lohja 3

Krist 1

SFP 1

Relativ skuldsättningsgrad 52,30 %

Självförsörjningsgrad 45,80 %. 

Lånebörda/invånare 2 521 €

Kumulativt överskott/invånare 182 €

Köp av tjänster/invånare 2 602 € 

Basfakta (2016)

Politik (2017)

Ekonomi (2016)
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Lojo stads organisation är indelad i två sektorer: livskraft och välfärd. Sektorn livskraft 

är indelade i fyra resultatområden enligt följande: (1) koncernförvaltning, (2) 

serviceproduktion, (3) stadsutveckling, och (4) stadsinnehåll. Sektorn välfärd är i sin 

tur indelad i: (1) serviceområdet för barn och unga och deras familjer, (2) 

serviceområdet för personer i arbetsför ålder, och (3) serviceområdet för seniorer 

(Lojos förvaltningsstadga 2017, s.14). Tjänsten som Lojo tagit tillbaka är 

primärvårdens dagsjour och jouravdelning. Enligt överläkaren är det frågan om den 

mera krävande dagsjouren. Dagsjouren togs tillbaka från Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdistrikt (HNS). Jouravdelningen i sin tur är en bäddavdelning med 18 platser 

och är tänkt för mera akuta patienter eller patienter med längre vårdtid. 

Jouravdelningen togs tillbaka av Mehiläinen. Överläkaren hade tillsammans med 

ledande överläkare Mira Uunimäki diskuterat att man möjligen kunde ta tillbaka 

tjänsten. Han hade gjort uträkningar och konstaterat att det lönar sig. Om beslutet 

nämns bl.a. i budgeten för år 2017 (Lojo budget 2017) och i 

grundtrygghetensnämndens protokoll (Lojo grundtrygghetsnämnd 18.10.2016 § 66).  
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5. Resultat och analys 

I det här kapitlet förs resultat från intervjuerna och dokumenten fram och analyseras. 

I varje kapitel redogörs först för förväntningarna varefter resultaten förs fram. 

Analysen görs i slutet av varje kapitel. Analysen går ut på att lägga fram om 

förväntningarna stöds eller inte för kommunerna. Orsaken till upplägget är att det finns 

argument som talar både för och emot förväntningarna. Det här leder till att 

förväntningarna inte helt kan bekräftas eller falsifieras. Även om kapitlen går igenom 

förväntningar kring backsourcing och argument som stöder och talar emot dem, 

redogörs orsaker till outsourcing också i bakgrundssyfte. Den här delen är dock mindre 

och ska ses som bakgrund i sammanhanget. De olika kapitlen går delvis in i varandra, 

indelningen är dock ett försök att hålla ordning på olika orsaker. 

 

5.1 Ideologi 

Det här kapitlet analyserar ideologiperspektivet utifrån två huvudaspekter: politik och 

förvaltning. Indelning redogörs för i kapitel tre. Politik handlar delvis om politisk vilja 

i största allmänhet men också om partipolitik. Då det gäller partipolitik har 

undersökningen försökt ta reda på om backsourcinginitiativet kunnat spåras från 

vänsterinriktade partier och om motstånd funnits från högerinriktade partier. Aspekten 

har tagit inspiration av Le Grand (2007) och Elinder & Jordahl (2013) som anser att 

högerinriktade politiker stöder outsourcing och kan därför utvecklas till att 

högerinriktade skulle motsätta sig backsourcing. Plantinga (2011) anser däremot att 

vänsterinriktade politiker motsätter sig outsourcing och kan därför utvecklas till att 

vänsterinriktade skulle förespråka backsourcing. Jag förväntar mig dock inte att 

backsourcing förespråkas på grund av partipolitik i fallen, men däremot tror jag att det 

kan finnas politiskt motstånd mot backsourcingen från högerinriktade partier eftersom 

man ser det som ett steg tillbaka (Chalmer & Davis 2001).  

I avhandlingen innebär förvaltning: lagstiftning och rekommendationer. Orsaken att 

det här läggs under kategorin ideologi är för att lagstiftning och rekommendationer 

kan ses som ett resultat av ideologi från statligt håll. Det här har även diskuterats i 

kapitel tre i avhandlingen där statliga program som NCP i Australien (Chalmer & 

Davis 2001) och Local Government Act i Storbritannien (Domberg & Rimmer 1994) 



53 

tagits upp. Den första är frågan om rekommendation och den andra om lagstiftning 

som antingen förespråkat eller tvingat till outsourcing. På motsvarande sätt vill jag ta 

reda på om något liknande skulle ha påverkat fallen i undersökningen. Förväntningen 

är dock att lagstiftning och rekommendationer inte har påverkat backsourcingen.  

Tabell 3, Ideologirelaterade förväntningar 

Ideologirelaterade förväntningar  

1. Backsourcing beror inte på politisk vilja 

2. Backsourcing beror inte på partipolitik 

3. Lagstiftning och rekommendationer har inte haft betydelse för backsourcing  

 

5.1.1 Politik 

I stycket diskuteras de två första förväntningarna parallellt p.g.a. att de liknar varandra 

och har med varandra att göra.  Det har funderats över var initiativet kommit ifrån och 

om det funnits meningsskiljaktigheter i processen.  

 

Meningsskiljaktigheter 

I Sjundeå anser man att det varit lätt att samarbeta med politiker och att det varit lätt 

att motivera åt politiker att få igenom backsourcingen. Benita Öberg som fungerar som 

grundtrygghetschef i Sjundeå frågar sig, att om man tar fram sin kalkyl som visar att 

man kan anställa en till, minska köptjänster, satsa på egen verksamhet och ändå lyckas 

göra nettoinbesparingar, varför skulle det då komma motstånd från politiker? Hon 

säger att feedbacken alltid varit positiv hos politiker och att de haft deras förtroende 

till 100 procent. Hon nämner att politikernas roll istället handlat om att påpeka att 

tjänstemännen ska se över processer och balansera ekonomin. 

I Ingå fanns det en del meningsskiljaktigheter, enligt protokollet (Ingå bildningsnämnd 

19.4.2017 § 19) skedde det en omröstning, där backsourcing förslaget vann sex mot 

två. För att det överhuvudtaget ska ordnas en omröstning måste det finnas motstånd, 
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annars går beslutet igenom. Motståndet kom från Nanna Turunen och Mika Rytkönen, 

båda Samlingspartister (YLE 2017). Enligt deras argument skulle flytten av nuvarande 

köptjänstplatser bedömas vårdplatsspecifikt för tiden 1.8.2017–30.6.2018. De nämner 

att köptjänster också kan användas i fortsättningen för att komplettera kommunens 

serviceutbud och att bildningsnämnden förhandlar med serviceproducenterna om 

grunden för köptjänsternas priser. Köptjänster ska beaktas som ett alternativ också i 

framtiden (Ingå bildningsnämnden 19.4.2017 § 19). Bildningschefen Merja Olkinuora 

anser att det inte handlade om ideologi utan oro om kommunen kan svara på 

efterfrågan om den blir stor och hur det går med personalen om man backsourcar. Hon 

tillägger att processen i stort sätt varit odramatiskt. Hon säger senare: 

”Jag tror inte det har varit några ideologiska skäl åt det ena eller åt det andra hållet” 

(Bildningschefen, Ingå). 

Hon säger att hon inte varit med om samtal där man skulle ha diskuterat om någonting 

ska skötas offentligt eller privat utifrån ideologimässiga skäl. Hon upplever inte att det 

skulle ha varit politiskt svårt att godkänna att vissa saker ordnas privat och andra 

offentligt. Motståndet är ändå intressant eftersom det i budgeten för år 2017 redan var 

överenskommet att köp av natt- och veckoslutsvård bör minskas (Ingå budget 2017, 

s.33-34). I Jakobstad har det enligt social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström 

inte heller funnits direkt motstånd eller meningsskiljaktigheter från politiskt håll, det 

enda som kommit från politiskt håll enligt henne är påpekandet att personalen måste 

tas i beaktande. Det här har att göra med oro som uppstått bland läkare till följd av hur 

situationen såg ut före man outsourcade. Situationen hade varit betungande och 

besvärlig innan p.g.a. svårigheter att rekrytera läkare. Hon betonar att önskan ändå var 

att man skulle ta tjänsten tillbaka.  

I Lojo konstaterar överläkare Valtteri Kiuru kortfattat att det överhuvudtaget inte fanns 

några meningsskiljaktigheter och att backsourcingen var lätt att argumentera för. Han 

nämner att den politiska viljan i Lojo är att undvika outsourcing, som han också 

bekräftar senare i intervjun när det frågades om staden har en tradition av att outsourca 

och han svarade att viljan är tvärtemot.  
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Initiativ 

Då det gäller initiativet har det i Sjundeå kommit från tjänstemannahåll. Dock nämner 

grundtrygghetschefen att målet är att producera service så långt som möjligt själv och 

att man bara köper tjänster som man inte har resurser eller kunskap till att ordna själv. 

Med samma argument försvarar hon att de hade tjänsten outsourcad eftersom man var 

tvungen att bygga upp sin egen social- och hälsovård på nytt efter LOST- samarbetet. 

I det skedet fokuserade man på andra aspekter och hade inte resurser och kunskap att 

ordna det själv. Då var lösningen att ta köptjänster som man sedan i efterhand kritiskt 

har granskat. Det här framgår från grundtrygghetsnämndens protokoll bilaga 11 

(Sjundeå grundtrygghetsnämnd 26.8.2015 § 39). I protokollet konstaterar man att för 

att kunna tillgodose en kvalitativt bra service satsar man så långt som möjligt på egen 

verksamhet och köper endast tjänster när det är ändamålsenligt. I 

grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse för år 2016 berättar man att det 

funnits en välfärdsberättelse i grunden när man planerade verksamheten (Sjundeå 

grundtrygghetsnämnd 1.2.2017 § 3 bilaga 1). Från Ingå har initiativet också kommit 

från tjänstemannahåll och bildningschefen påpekar om tjänstemännens ansvar över 

skattemedlen och att de används på ett meningsfullt sätt. Hon nämner att man insett att 

antalet barn i kommunen minskat och har därför utrymme och personalresurser att 

ordna det själv. I Jakobstad konstaterar social- och hälsovårdsdirektören att det funnits 

en politisk beställning att komma ifrån köptjänster men påpekar att det också funnits 

en vilja från tjänstemännens håll. Hon säger att man från början i outsourcingskedet 

hade tänkt sig att lösningen skulle vara tillfällig. Hon nämner senare att politikerna 

gärna hade velat att man också skulle ta tillbaka jourens andra del men att det inte var 

möjligt. Det här bekräftas från social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Jakobstad 

social- och hälsovårdsnämnd 25.8.2015 § 90) där det framgår att läkarbemanningen 

inte räcker till att ta tillbaka jourens andra del. I protokollet nämns det också att man 

hade tänkt att jourens andra del skulle fungera via rekryteringstjänster istället för 

köptjänster men det förverkligades inte och man förlängde avtalet med Attendo 

(Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 15.12.2015 § 176). I Lojo kom också 

initiativet från tjänstemän. Tjänstemännen hade diskuterat sinsemellan och gjort upp 

kalkyler som visade att backsourcing kunde löna sig.  
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5.1.2 Förvaltning 

I stycket redovisas vilka resultat som fåtts fram från förvaltningsperspektivet. I 

bakgrunden finns den tredje och sista ideologirelaterade förväntningen: lagstiftning 

och rekommendationer har inte haft betydelse för backsourcing. 

”Vi kan inte kanske tillgodose all den service som lagen kommer att kräva. Det var 

egentligen det som satte bollen i rullning” (Grundtrygghetscehefen, Sjundeå).   

I intervjun nämner grundtrygghetschefen från Sjundeå kommun att den nya 

socialvårdslagen som kom ut 2014, satte bollen i rullning för kommunens beslut att ta 

tillbaka familjearbetet. Lagen ställde nya krav på kommunen, vilket ledde till att man 

började fundera över verksamheten. Lagen förutsatte bl.a. att mera satsning måste 

göras på förebyggande verksamhet inom familjearbetet. Det här bekräftar vad som 

stod i grundtrygghetsnämndens verksamhetsberättelse för år 2016 om den nya lagens 

betydelse (Sjundeå grundtrygghetsnämnd 1.2.2017 § 3 bilaga 1). Hon påpekar dock 

att lagen inte säger någonting om hur kommunerna ska ordna tjänsten och att 

kommunerna själva har ansvaret för hur servicen ordnas kvalitetsmässigt bäst. Det är 

det enda som framgår om direkt lagstiftande påverkan. I Ingå finns det inte heller 

någon direkt koppling. Det enda man i protokollet refererar till är lagen om 

småbarnspedagogik, som förutsätter att kommunen ska se till att det finns tillgång till 

barndagvård i den omfattning som behovet inom kommunen förutsätter (Ingå 

bildningsnämnd 19.4.2017 § 19; Lagen om småbarnspedagogik 1973/36 § 11). I Lojo 

nämns i grundtrygghetsnämndens protokoll (18.10.2016 § 66) att jouren flyttade till 

HNS p.g.a. att jourförordningen krävde en gemensam jour, som även nämndes av 

överläkaren. I frågan om rekommendationer uppifrån fås ett starkt nej av samtliga 

kommuner.  

”Jag tror ju inte att staten vill överhuvudtaget lägga sig i det här för att kommunerna 

är så olika, och sen är det ju också så här att kommuner är väldigt självständiga också 

att fatta beslut” (Bildningschefen, Ingå). 

Bildningschefen från Ingå påpekar om kommunens autonomi och betonar att 

kommunen har stor frihet att välja sättet man ordnar tjänster på. Samma sak säger 

grundtrygghetschefen från Sjundeå. Hon påpekar att statens rekommendationer går ut 

på att kommunen ska producera högklassig service. Mera specifikt vad den här 
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högklassiga servicen är läggs i stora linjer upp av Regionförvaltningsverket och 

Valvira. Social- och hälsovårdsdirektören från Jakobstad och överläkaren från Lojo 

säger också att det inte kommit några tydliga signaler från staten. 

 

5.1.3 Analys  

 

Tabell 4. Sammanställning av ideologirelaterade förväntningar: 1. Backsourcing 

beror inte på politisk vilja. 

Kommun Förväntningen 

stöds 

Kommentar:  

Ingå ja nej Initiativ från tjänstemän men överenskommet 

att minska på köptjänster inom 

småbarnspedagogiken. 

Jakobstad ja nej Initiativ från tjänstemän men också en politisk 

beställning att ta tillbaka. 

Lojo ja nej Initiativ från tjänstemän men politiker vill också 

undvika outsourcing. 

Sjundeå ja nej Initiativ från tjänstemän men man vill ordna 

tjänster så långt som möjligt själv. 

 

I samtliga fall säger man att initiativet till backsourcingen kommit från 

tjänstemannahåll. Det är bara i Jakobstad som social- och hälsovårdsdirektören först 

säger att det var en politisk beställning att få bort köptjänster men att det också 

funderats på från tjänstemannahåll. Det här skulle tala för att backsourcing inte beror 

på politisk vilja och att det är andra faktorer som har betydelse.  

Sedan kommer det in intressanta aspekter som pratar emot förväntningen, vilket inte 

förväntades. Jakobstad var det enda fallet där det fanns en direkt vilja att minska på 

köptjänster inom den tjänst som studerades vilket bekräftas av att man gärna också 

hade tagit tillbaka andra delen av jouren. Det finns tydligt en politisk vilja också i de 

andra kommunerna att ordna i egen regi. I Sjundeå säger grundtrygghetschefen att 

målet är att producera så långt som möjligt själv och i Lojo säger överläkaren att staden 

undviker outsourcing. Ingå är speciell eftersom det enligt bildningschefen beror på 

tjänstemännens ansvar att se över verksamheten. Ändå kan man i budgeten för år 2017 
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se att det finns en plan på att minska köptjänster inom småbarnpedagogik (Ingå 

kommun 2017). 

Det finns också skillnader i synsättet kring egen service och outsourcing. I Sjundeå 

säger grundtrygghetschefen att man bara köper tjänster man inte har resurser till och 

att den egna servicen är kvalitativt bra. I Ingå påpekar bildningschefen att tjänsten inte 

försämrats men att det finns tydliga fördelar med outsourcing och att kommunen 

uppfattar det som modernt. I Jakobstad säger social- och hälsovårdsdirektören att 

köptjänster är någonting nödvändigt ont. De här argumenten talar delvis för och delvis 

emot olika outsourcingargument. En av de främsta outsourcingargumenten är att 

servicen blir bättre genom outsourcing då utföraren är tillräckligt specialiserad 

(Domberger & Rimmer 1994), som också nämns av bildningschefen i Ingå. 

Grundtrygghetschefen i Sjundeå säger däremot att man backsourcar för att kunna 

ordna en tillräckligt bra service, vilket skulle tyda på att den inte var lika bra då den 

var outsourcad. Man söker svar i såväl outsourcing som backsourcing när man 

funderar kring bästa sätt att ordna tjänster på. Servicekvalitet diskuteras mera i 

kommande kapitel om kvalitet.  

Vad man bör komma ihåg när man pratar om politisk vilja är att granska tjänster ifråga. 

I Lojo och Jakobstad där den politiska viljan var starkast handlade det om jourtjänster 

och läkare. Att man är tvungen att rekrytera in läkare bottnar oftast i en brist på egna 

läkare och kan därför ses som en tillfällig lösning. Social- och hälsovårdsdirektören i 

Jakobstad säger att man hade tänkt på det här. Backsourcing handlar därför inte bara 

om ideologi utan också om att lösa problem. Det är därför lättare att förstå att det kan 

finnas en politisk vilja att minska på köptjänster i sådana fall. Det här diskuteras mera 

om i kapitlet innovation. Förväntningen om att backsourcing inte beror på politisk vilja 

går varken att bekräfta eller falsifiera eftersom argumenten baserar sig på min tolkning 

av svaren.  
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Tabell 5. Sammanställning av ideologirelaterade förväntningar: 2. Backsour-

cing beror inte på partipolitik. 

Kom-

mun 

Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå ja nej Förespråkande av backsourcing går inte att koppla till 

partipolitik medan motståndet kan kopplas. 

Jakob-

stad 

ja  Förespråkande av backsourcing går inte att koppla till 

partipolitik. 

Lojo ja  Förespråkande av backsourcing går inte att koppla till 

partipolitik. 

Sjun-

deå 

ja  Förespråkande av backsourcing går inte att koppla till 

partipolitik. 

 

Den här förväntningen har varit svår att undersöka med materialet. Informanterna har 

alla varit av den åsikten att det inte funnits några stora meningsskiljaktigheter och att 

det i så fall handlat om praktiska angelägenheter. Det har inte heller från protokollen 

framgått någon partipolitisk fördelning om att ta tillbaka tjänster. Man bör hålla en sak 

i minnet som förklarades tidigare, för att man ska kunna se någon slags färgfördelning 

måste det ske någon form av omröstning och denna sker inte om någon inte motsätter 

sig. I fallen finns det dock ett exempel på motsättning, det hände i Ingå. Även om 

bildningschefen i Ingå förklarar bra vad skälen var att man var emot beslutet går det 

inte att ignorera att det är frågan om två samlingspartister. Samlingspartiet är ett av de 

få partier i Finland som profilerar sig som högerinriktade och förespråkar ofta 

outsourcing (Samlingspartiet 2017; Granqvist 1997). Att högerinriktade skulle vara 

emot backsourcing stöds i teorin av att de i regel är för outsourcing i form av valfrihet 

och konkurrens (Le Grand 2007). Bildningschefen säger att hon inte tror det funnits 

några ideologiska skäl åt varken det ena eller det andra hållet. Hur uttrycker sig då 

ideologi? I olika länder som USA, Sverige, Holland är ideologiska perspektiv och 

argument en del av diskussionen, det är acceptabla argument (Young & Macinati 

2012). I Finland är det annorlunda, ideologi räcker ofta inte som argument i sig utan 

måste företrädas av andra argument, t.ex. ekonomiska. Ideologin kan därför i Finland 

vara bakomliggande men svårt att få grepp om. Bildningschefen säger att hon inte hört 

att man skulle ha diskuterat ämnen från ideologimässiga argument. Det blir därför bara 

en spekulering om ideologi egentligen ligger bakom att man i Ingå valde att motsätta 

sig backsourcingen.  
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Motsättningen fanns ändå och råkar vara högerinriktad, vilket gör att det inte kan 

ignoreras. Man kunde också tänka sig att motsättningen i de övriga kommunerna 

uteblev till följd av att ideologi inte i regel används som argument och att de 

ekonomiska argumenten blev för starka. Grundtrygghetschefen i Sjundeå frågade sig 

i intervjun vem som skulle motsätta sig en 160 000 € inbesparing och nya vakanser. 

Vad hon kanske inte tänker på är att man kan ifrågasätta det på andra vis. I Ingå hade 

man gjort upp en uträkning på 88 200 € besparing men valde ändå att motsätta sig, där 

argumenten mera var frågan om kommunen klarar av att sköta tjänsten själv. Man kan 

spekulera om det här är ett argument som företräder en bakomliggande ideologi. I 

Jakobstad hade man räknat med en inbesparing på 80 000 € och i Lojo med 100 000 

€. I Jakobstad berättar social- och hälsovårdsdirektören att politiker hade varit en aning 

skeptiska och sagt att man måste se till att det inte blir samma slags personalproblem 

som tidigare ledde till outsourcingen. Man kan spekulera om det ligger ideologi bakom 

det här argumentet, men det framgår inte från protokollet eller intervjun vilket parti de 

företrätt.  

Ett annat intressant perspektiv är att man i Lojo enligt överläkaren undviker 

outsourcing. Utifrån förväntningen spekulerades det om backsourcing förespråkas av 

vänsterinriktade. I Lojo råkar Socialdemokraterna ha mest mandat och 

Vänsterförbundet fjärde mest, vilket gör att man har starkt inflytande. Man kan 

spekulera om det har att göra med varandra. I de andra kommunerna är det svårt att 

dra slutsatser via partipolitik eftersom Svenska folkpartiet har stark makt i dem. 

Svenska folkpartiet är ett speciellt parti eftersom det är svårt att avgöra om de är 

högerinriktade eller vänsterinriktade, lokalt kan det vara ännu svårare. Det är därför 

svårt att utifrån den politiska situationen i kommunerna avgöra eller spekulera hur det 

har påverkat. Dock kan man se i t.ex. Jakobstad, på liknande sätt som i Lojo, att 

Socialdemokraterna och Vänsterförbundet har stark makt. Eftersom man även i 

Jakobstad gärna såg att tjänster ordnas i egen regi om möjligt, kan man fundera på den 

politiska kopplingen till backsourcing. Det här förklarar dock inte t.ex. Sjundeå där 

Samlingspartiet är näststörst och man ändå verkar vara positivt inställd till 

backsourcing.   

I föregående förväntning nämndes det att det tydligt finns en politisk vilja att ordna i 

egen regi. Den politiska viljan verkar inte vara partipolitisk utan överenskommen 

mellan partierna. Det här skulle förklara det låga motståndet mot backsourcingen. Det 
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här stöds av Hefetz & Warners (2004) undersökningar som hävdar att kommuner 

fungerar pragmatiskt och att man outsourcar då det är vettigt och ekonomiskt effektivt 

och backsourcar av samma orsaker. Det finns därför inte heller ett entydigt svar på 

förväntningen om att backsourcing beror på partipolitik stämmer eller inte. Materialet 

tyder ändå mera på att förväntningen stämmer. Enligt informanterna har det inte varit 

politiskt svårt att få igenom besluten. Ändå kan man fråga sig varför två av åtta 

politiker röstade emot i Ingå och huruvida det är ett sammanträffande att man i Lojo 

och Jakobstad vill undvika outsourcing och samtidigt har vänsterinriktade partier stark 

makt i staden. 

 

Tabell 6. Sammanställning av ideologirelaterade förväntningar: 3. Lagstiftning 

och rekommendationer har inte haft betydelse för backsourcing. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå ja  Varken lagstiftning eller rekommendationer som 

påverkat. 

Jakobstad ja  Varken lagstiftning eller rekommendationer som 

påverkat. 

Lojo ja  Varken lagstiftning eller rekommendationer som 

påverkat. 

Sjundeå ja  Varken lagstiftning eller rekommendationer som 

påverkat. 

 

Den tredje förväntningen angår förvaltningsaspekten i ideologiteorin. I samtliga fall 

säger man att det inte funnits någon lagstiftning som förutsatt att man ska backsourca 

och inte heller några rekommendationer. Tvärtom betonades friheten och autonomin i 

kommunerna att själv få bestämma hur man ordnar de lagstadgade tjänsterna på bästa 

sätt. Det här stämmer bra ihop med förväntningen. Man kan inte hitta liknande 

program som i Australien (Chalmer & Davis 2001) och Storbritannien (Domberg & 

Rimmer 1994) i fallen.  Man kan därför anta att det inte heller påverkat andra 

kommuner i Finland. 

I intervjun med grundtrygghetschefen i Sjundeå kom det dock fram att den nya 

socialvårdslagstiftningen hade satt bollen i rullning i Sjundeå. Lagförändringen ledde 

alltså till att man frågade sig om man kan erbjuda tjänsten så som lagen förutsätter, 
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vilket gjorde att man började fundera på alternativ. Det kom även fram att 

lagstiftningen hade påverkat kommuner att lägga ut tjänster från början. I Lojo nämner 

överläkaren jourförordningen som gjorde att man lade ut jourverksamheten. I 

Jakobstad säger social- och hälsovårdsdirektören att utläggningen berodde på 

läkarbrist som i sin tur delvis berodde på att lagstiftningen inte längre tillät 

läkarkandidater att på samma sätt vikariera. Man kan därför konstatera att den ändrade 

lagstiftningen nog påverkat kommunerna att ta tillbaka tjänster men inte förutsatt dem 

att göra det. Här har de finländska kommunernas autonomi betydelse. Som Granqvist 

(1997) konstaterade är de nordiska länderna ur ett internationellt perspektiv en grupp 

för sig. De är mycket decentraliserade och kännetecknas av många uppgifter. Eftersom 

kommunerna har frihet att själv välja hur de ordnar tjänster och inte är tvungna att 

backsourca eller rekommenderas att göra det, kan de här argumenten inte användas 

emot förväntningen eftersom förväntningen är ute efter direkt påverkan från statens 

håll på liknande sätt som i Australien och Storbritannien. Förväntningen kan därför på 

basen av de här fallen bekräftas. Trots att förväntningen bekräftas, är det ändå 

intressanta fynd att ny lagstiftning har fått kommuner att böra fundera på hur man 

alternativt kunde ordna sina tjänster.  

 

5.2 Ekonomi 

Det här kapitlet analyserar ekonomiska orsaker till backsourcing. Syftet är att få fram 

om man haft som tanke att göra inbesparingar genom backsourcing och om man ansett 

att outsourcingen blev kostsam. Outsourcing lovar inbesparing (Komulainen 2010) 

men samtidigt involverar outsourcingen risker, som tagits upp i kapitel två. Författare 

som Tuomo Martikainen (2009) och Simon Domberger & Stephen Rimmer (1994) 

hävdar att outsourcing nödvändigtvis inte resulterar i inbesparing. Det här kombinerat 

med undersökningar gjorda av Hefetz & Warner (2004) som visar att kommuner 

fungerar pragmatiskt vad det gäller backsourcing, gör att den här frågan blir ännu 

intressantare. På samma gång tas reda på om den ekonomiska situationen varit 

besvärlig i kommunerna och om man haft avtalsmässiga problem. De ekonomiska 

orsakerna förväntas vara huvudorsaken till backsourcing i kommunerna.  
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Tabell 7, Ekonomirelaterade förväntningar 

Ekonomirelaterade förväntningar  

1. Syftet har varit att göra inbesparingar genom backsourcing 

2. Outsourcing blev dyrare än tänkt 

3. Ekonomiskt besvärlig situation har lett till att man sökt alternativ 

4. Problem associerat med korta och långa avtal har inte lett till backsourcing  

 

5.2.1 Inbesparing med backsourcing, dyrt med outsourcing 

Det här stycket går igenom resultat som hjälper att svara på de två första 

förväntningarna i kapitlet.  

”Trots att vi anställer, får en ny vakans och sköter största delen av familjearbetet själv 

(...) så räknade vi ut att vi får en nettobesparing i euro på 160 000” 

(Grundtrygghetschefen, Sjundeå). 

I Sjundeå framgår tecken på ekonomiska orsaker i ett tidigt skede av intervjun. 

Grundtrygghetschefen Benita Öberg nämner att socialservicechefen Karin Heerman 

haft familjearbetet som utvecklingsprojekt och har därför kartlagt processer och gjort 

kalkyler på kostnader för tjänsten. Grundtrygghetschefen var själv involverad i den 

ekonomiska biten och märkte efter en del uträkningar att man betalade stora pengar 

för att ha familjearbetet utlagt. Kalkylerna visade att trots att de skapar en ny vakans 

får man en nettoinbesparing på 160 000 €. Hon påpekar att en inbesparing på 160 000 

€ kanske inte låter stort, men om man tänker i proportion till Sjundeås invånarantal på 

6200 invånare är det en stor summa på årsnivå. Efter uträkningen ansåg de att de 

betalade för mycket för någonting de kunde ordna själv. I grundtrygghetnämnden den 

26.8.2015 konstaterade man dessutom att verksamhetsbidraget för barn- och 

familjevård år 2015 överskrider budgeten med ca 120 000 € (Sjundeå 

grundtrygghetsnämnd 26.8.2015). Grundtrygghetschefen nämner att det i och med 

stora ekonomiska inbesparingar är lättare att övertyga politikerna. 

Grundtrygghetsnämndens protokoll den 26.8.2015 talar om 200 000 € i inbesparingar 

men i en sammanfattning av utvecklingsprojektet som presenterades samma år i 
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november talade man om 160 000 €, vilket tyder på att uträkningarna möjligtvis inte 

var helt färdiga i september (Uusi sosiaalihuoltolain haltuunottaminen ja soveltaminen 

Siuntiossa). Grundtrygghetschefen tar också upp bakgrunden till att man köpt 

tjänsterna. Hon nämner social- och hälsovårdssamarbetsområdet LOST som man hade 

tillsammans med Lojo, Karislojo och Ingå, och konstaterade att när samarbetet 

avslutades var man plötsligt utan en färdig modell. Man var tvungen att köpa tjänsterna 

eftersom man inte hade egna resurser eller kunskap att ordna tjänsten själv. Hon 

nämner att andra tjänster inom social- och hälsovården prioriterades först och senare 

när det var möjligt började man se på familjearbetet. I Ingå märkte man på motsvarande 

sätt att man betalade mycket för en tjänst som man i princip hade resurser till att ordna 

själv. 

”En tanke var ju att vi tittade på kostnader, och det var ju inte bara det att det var 

ganska höga kostnader utan att de skenade iväg också delvis” (Bildningschefen, Ingå). 

Bildningschef Merja Olkinuora påpekar att skiftesvården är en speciell tjänst eftersom 

behovet kan vara mycket varierande. Hon säger att det kan vara svårt att säga hur stor 

inbesparingar man kan göra. Ett år kan det vara frågan om två eller tre familjer som 

behöver skiftesvård och ett annat år kan det vara betydligt fler. Hon nämner att för en 

tid sedan behövdes mycket skiftesvård, vilket delvis förklarar varför kostnaderna 

skenade iväg eftersom behovet plötsligt blev större. I bildningsnämndens protokoll 

(19.4.2017 § 19) framgår det att det fanns sju barn i skiftesvården år 2016. I protokollet 

står det också att vårdbehovet kan variera stort ifråga om ett enskilt barn. I protokollet 

nämns att trenden är fem barn per år och att den minskar. Kostnaderna för 

skiftesvården år 2016 var 118 200 €. I takt med det minskade antalet barn i kommunen, 

hyran för lokalen och personalresurserna så hade man enligt bildningschefen det som 

behövdes. Kostnader som uppkom för kommunen i samband med backsourcingen 

gällde nya möbler och leksaker och i bildningsnämndens protokoll togs också upp 

ökad matservice samt ökade personalkostnader p.g.a. lönetillägg. I protokollet hade en 

kostnadsberäkning gjorts, vilket baserade sig på att skiftesvården behövs två veckoslut 

och fyra nätter per månad. I beräkningen räknar man med genomsnitt två barn åt 

gången och kostnaderna skulle bli 30 000 € på årsnivå. Det handlade alltså om en 

inbesparing på 88 200 € jämfört med år 2016. I protokollet togs även upp ett annat 

alternativ: fortsatt köp av tjänster. Det nämns att daghemmet Pärlan gavs möjlighet att 

göra anbud med samma kriterier, men anbudet var inte tillräckligt konkurrenskraftigt 
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(Ingå bildningsnämnd 19.4.2017 § 19). Tjänsten togs tillbaka i augusti 2017 och vid 

intervjutillfället (3.11.2017) hade man ännu inte haft behov av att använda tjänsten och 

pengar hade därmed inte använts. I Jakobstad konstaterar social- och 

hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström att det är betydligt billigare att ordna själv.  

”Att nog är det ju ändå billigare att ordna den i egen regi bara man har folk bara” 

(Social- och hälsovårdsdirektören, Jakobstad). 

Hon nämner, som bildningschefen från Ingå, att det är svårt att helt räkna ut kostnader. 

Lön per timme är en sak, men sedan uppkommer även jobb med att planera turer och 

hitta vikarier om någon insjuknar, o.s.v. det här är exempel på så kallade 

transaktionskostnader (Van Deventer & Singh 2012) (Martikainen 2009). Hon påpekar 

dock att inbesparingen var betydande och att det var en klar orsak till att man 

backsourcade. Hon säger att om det skulle varit kostnadsneutralt hade processen inte 

gått såpas snabbt. I social- och hälsovårdsnämndens protokoll (16.6.2015 § 76) 

konstaterar man att köpet av läkartjänsterna år 2014 var ca 1,2 miljoner euro och det 

nämns en inbesparing på 80 000 €. Hon nämner också om bakgrunden till att man 

outsourcade och säger att det berodde på läkarbrist och att man hade som mål att säkra 

verksamheten även om man visste att det kan bli dyrt.  

I Lojo tar överläkare Valtteri Kiuru upp att man hade gjort kalkyler över att det skulle 

bli minst samma kostnad och troligtvis billigare om man ordnade tjänsten själv. Han 

nämner att tjänsten blev dyrare i.o.m. att jouravdelningen flyttades över från HNS till 

Mehiläinen. Även om avtalet med Mehiläinen var förmånligare hade man mistat den 

delen av inkomsterna som man hade tagit upp av de gränskommuner som använde 

tjänsterna. Genom att ta tillbaka tjänsten i egen regi kunde man igen ta betalt av 

gränskommunerna. Enligt Kiuru uppstår det inte direkta vinster genom det här men 

påpekar att man gör inbesparingar i bruksavgifter och undviker tomgång. Dock nämns 

det i grundtrygghetsnämndens protokoll (18.10.2016 § 66) att man genom 

förändringarna förväntar sig spara 100 000 €, genom att ta tillbaka dagsjouren. I 

protokollet nämns det ingenting om inbesparingar i jouravdelningen. Enligt 

överläkaren hade kostnaderna blivit något högre än vad man ursprungligen tänkt sig. 

Om det fanns ekonomiska motiveringar till att man från början outsourcade kunde han 

inte svara på.  
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5.2.2 Ekonomiska svårigheter 

Jag var även intresserad av om ekonomiska svårigheter hade lett till att man sökt 

alternativ. Indirekt framgår det i hälften av kommunerna. I Sjundeå konstaterar 

grundtrygghetschefen att resurserna var begränsade och att man hade olika 

balanseringsprogram för ekonomin. Hon säger att man kontinuerligt är tvungen att 

granska verksamheten och ge förslag på balanseringsprogram åt fullmäktige. När man 

hade gått djupare in på verksamheten märkte man att man själv kunde ordna tjänsten 

förmånligare. Ett exempel på ett sådant förslag finns bl.a. i grundtrygghetsnämndens 

verksamhetsberättelse för år 2016 där man föreslår att ta familjearbetet i egen regi och 

därmed göra en inbesparing på 160 000 € (Sjundeå grundtrygghetsnämnd 1.2.2017 § 

3, bilaga 1). Hon påstår dock att situationen inte var svår ekonomiskt och att man ändå 

skulle ha sett över verksamheten även om balanseringsprogrammen inte fanns. Det här 

bekräftas i grundtrygghetsnämndens protokoll 26.8.2015, bilaga 11, där man påpekar 

om grundtrygghetsavdelningens skyldighet att se över all form av verksamhet och 

köptjänster (Sjundeå grundtrygghetsnämnd 26.8.2015, Bilaga 11). I Ingå tar 

bildningschefen upp på motsvarande sätt resursernas begränsning och ansvaret hos 

tjänstemännen att använda dem på ett vettigt sätt. Hon nämner att det är frågan om 

skattepengar och att det därför är extra viktigt. Hon påstår att den ekonomiska 

situationen inte var utmanande i sig. I Lojo säger överläkaren att staden gick igenom 

en ekonomiskt svår period vilket ledde till att man började söka alternativ, vilket enligt 

honom påverkade beslutet att backsourca.  

 

5.2.3 Avtalens betydelse 

Det frågades av informanterna hur långa avtal de hade haft med utförarna och om det 

hade varit avtalsmässigt svårt att ta sig ur samarbetet. Grundtrygghetschefen i Sjundeå 

säger att deras avtal var ettåriga och hade betalningsförbindelse vilket gjorde att de 

inte orsakade, avtalsmässiga problem för kommunen. På motsvarande sätt hade man i 

Ingå ettåriga avtal och tog tjänsten till egen regi då avtalet gick ut, som sammanföll 

med verksamhetsåret som börjar 1.8. Bildningschefen nämner att en del av orsakerna 

till att avtalen var så korta var att situationen kan ändra mycket på ett år. När barnen 

är under skolålder har de rätt till skiftesvård men när de börjar skolan har kommunen 
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inte längre skyldighet att ordna tjänsten för dem. I Lojo var det ingen större svårighet 

att avsluta avtalen med HNS och Mehiläinen. Eftersom avtalet med Mehiläinen var 

frågan om jouravdelningen blev det enligt överläkaren en del diskussioner kring 

personal men i övrigt gick det smärtfritt framåt. Avtalsperioden var dessutom slut, 

vilket gjorde saker och ting lättare. Avtalen var i regel ettåriga med HNS och fleråriga 

med Mehiläinen. I Jakobstad var avtalen tvååriga plus ett års option. Man hade tidigare 

utnyttjat optionsåret och avtalet gick ut 31.12.2015 (Jakobstad social- och 

hälsovårdsnämnd 16.6.2015 § 76).  

 

5.2.4 Analys 

Tabell 8. Sammanställning av ekonomirelaterade förväntningar: 1. Syftet har 

varit att göra inbesparingar genom backsourcing. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Inbesparingens storlek (euro) 

Ingå ja  88.200 

Jakobstad ja  80.000 

Lojo ja  100.000 

(dagsjouren) 

Sjundeå ja  160.000 

 

Från tabellen framgår att det är frågan om betydande inbesparingar man räknar med, 

särskilt i Ingå och Sjundeå då man jämför med kommunernas invånarantal. De 

ekonomiska inbesparingarna har varit det argumentet som varit synligast i både 

protokoll och nyhetsartiklar. Vad som talar för argumentet är att det framgått 

inbesparingssummor i samtliga kommuner. Lojos jouravdelning är ett undantag, 

eftersom det inte framkommer hur mycket de inbesparat. I Sjundeå säger 

grundtrygghetschefen att man betalat stora pengar för köptjänster. Hon nämner också 

att det är lättare att övertyga politiker med ekonomiska motiveringar, vilket kan 

kopplas till föregående kapitel om ideologi (5.1) där det spekulerades om det är svårt 

att motsätta sig backsourcing om de ekonomiska argumenten är för starka. Social- och 

hälsovårdsdirektören från Jakobstad är inne på samma linje och säger att beslutet 

knappast hade gått igenom lika snabbt om det hade varit kostnadsneutralt. Sjundeås 
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grundtrygghetschef och Jakobstads social- och hälsovårdsdirektör bekräftar därmed 

delvis denna spekulation. Social- och hälsovårdsdirektören säger också att det är 

betydligt billigare att ordna själv så länge det finns personalresurser.  

Även om man i Ingå enligt kalkyler räknar med en inbesparing på 88 200 € säger 

bildningschefen att det är svårt att beräkna hur stora inbesparingar man kan göra. Det 

ekonomiska perspektivet har dock varit ett argument eftersom det enligt henne är på 

tjänstemännens ansvar att se över verksamheten och ordna den på ett resursmässigt bra 

sätt. Att man hade överloppsresurser i form av personal då antalet barn minskar, var 

det här en tjänst som man kunde göra inbesparingar i. Enligt Lojo stads protokoll skulle 

man spara 100 000 € på att ta tillbaka dagsjouren men det nämns inte om inbesparingar 

då det gäller jouravdelningen som samtidigt togs tillbaka. Man kan säga att det att man 

tog tillbaka dagsjouren talar för förväntningen medan det med jouravdelningen inte 

finns någon direkt koppling till ekonomiska argument och kan därför uppfattas vara 

emot förväntningen. Överläkaren nämner dock att man räknade med att göra 

inbesparingar eller åtminstone ordna till samma pris som tidigare med 

jouravdelningen, vilket gör att argumentet inte är helt entydigt. Därför har jag valt att 

lägga jouravdelningen varken på för eller emot. 

Enligt materialet finns det mycket som talar för att man vill göra inbesparingar genom 

backsourcing. Det ekonomiska argumentet har åtminstone varit det synligaste och bl.a. 

använts som verktyg för att övertyga politiker. Enligt Martikainen (2009) har det 

vanligaste argumentet bland politiker varit inbesparing då man outsourcat. Till synes 

verkar samma argument gälla för backsourcing i fallen. Här kan man koppla till Hefetz 

& Warners (2004) undersökningar som hävdar att kommuner fungerar pragmatiskt då 

det gäller backsourcing. 
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Tabell 9. Sammanställning av ekonomirelaterade förväntningar: 2. Outsourcing 

blev dyrare än tänkt. 

Kommun Förväntningen 

stöds 

Kommentar: 

Ingå ja  Kostnaderna skenade iväg. 

Jakobstad  nej Man var medveten om att det skulle vara dyrt. 

Lojo ja  Kostnaderna något högre än tänkt. 

Sjundeå ja  Man märkte att det blev dyrt först efter köpet. 

 

Den här förväntningen har att göra med föregående förväntning men är dock inte helt 

samma. Man kan tänka sig att argumentet varit att inbespara även om kostnaderna för 

den outsourcade tjänsten varit precis som överenskommen. Därför handlar den här 

förväntningen om tjänsten blivit dyrare än överenskommet, men har också att göra 

med vad man räknat och budgeterat med. Till det här kan vi koppla risker som finns 

involverade med transaktionskostnader av Domberger & Rimmer (1994), Van 

Deventer & Singh (2012) och Chalmers & Davis (2001) som togs upp i kapitel två. 

Sjundeå är inte entydig i det här eftersom man anser att tjänsterna varit dyra och att 

man betalat för mycket för någonting man kan ordna själv. Dock nämns det inte om 

att det skulle ha varit dyrare än överenskommet. Det här bekräftas delvis av att man 

p.g.a. resursbrister var tvungen att outsourca tjänsten. Argumentet har dock lagts på 

”för” sidan p.g.a. att grundtrygghetschefen uttryckligen säger: ”Vi köpte och vi märkte 

att det var ju jättedyrt” (Grundtrygghetschefen, Sjundeå), vilket indikerar på att man 

inte hade räknat med att det skulle bli så dyrt som det blev. I Ingå är situationen 

liknande. Bildningschefen säger att kostnaderna inte bara blev höga utan att de också 

delvis skenade iväg. År 2016 kostade tjänsten 118 200 € och man räknade själv ordna 

den för 30 000 €. Även om skillnaden är markant behöver det inte betyda att den hade 

blivit högre än överenskommet. Hon nämner att efter varje gång man använde tjänsten 

fick man en räkning och eftersom mängden barn som behöver tjänsten varierar kan 

också kostnaderna variera. Hon nämner att man för en tid sedan hade mycket barn i 

skiftesvården, vilket kunde förklara hennes påstående att kostnaderna skenade iväg 

och den höga summan för år 2016. Argumentet har ändå lagts på ”för” sidan eftersom 

man inte heller i det här fallet från början räknat med att de skulle bli så höga. I Lojo 

säger överläkaren kort att kostnaderna var något högre än vad man tänkt sig, vilket gör 

att argumentet läggs på ”för” sidan. Social- och hälsovårdsdirektören från Jakobstad 
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är den enda som säger att man var medveten om att det var dyrt att ha tjänsten utlagd, 

men påpekar att det var den enda möjligheten. Därför var outsourcingen inte dyrare än 

vad man tänkt sig.  

Alla argumenten, vare sig för eller emot, talar emot Mikko Komulainen (2010) som 

säger att man sparar genom outsourcing, och för Martikainens (2009) och Domberger 

& Rimmers (1994) argument att outsourcing inte nödvändigtvis resulterar i 

inbesparing. Dock nämns det av både Ingå och Sjundeå att det nog i vissa fall är 

betydligt billigare med outsourcing om tjänsten är specialiserad och behovet är litet. I 

de tjänster som undersökts i samband med avhandlingen kan man påstå kalkylmässigt 

att tjänsterna är dyrare som outsourcade men det finns inte tydliga tecken på att det 

skulle vara frågan om transaktionskostnader.  

 

Tabell 10. Sammanställning av ekonomirelaterade förväntningar: 3. Ekono-

miskt besvärlig situation har lett till att man sökt alternativ. 

Kommun Förväntningen 

stöds 

Kommentar: 

Ingå  nej Inte ekonomiskt svårt. 

Jakobstad ja  Ekonomiskt svårt. 

Lojo ja  Ekonomiskt svårt. 

Sjundeå  nej Inte ekonomiskt svårt. 

 

I en del av fallen finns det olika moment som kunde antyda på att man har det 

ekonomiskt svårt. I Sjundeå överskred år 2015 barn- och familjevårdens 

verksamhetsbidrag budgeten med 120 000 € och kommunen följde 

balanseringsprogram. På motsvarande sätt nämner bildningschefen i Ingå att 

resurserna är begränsade och att tjänstemännen har ansvar att se över verksamheten. 

Man kunde tolka det här som tecken på att det är ekonomiskt svårt i en kommun och 

att man har press på att söka förmånligare alternativ. Dock bör man komma ihåg att 

kommuner i dagens läge konstant har ekonomisk press på sig och även om man har 

balanseringsprogram och begränsade resurser behöver det inte betyda att det är 

ekonomiskt svårt. Förväntningen var att man hade haft det ekonomiskt besvärligt men 

då man frågar både bildningschefen från Ingå och grundtrygghetschefen från Sjundeå 

påstår de att det inte var det. Grundtrygghetschefen säger att man skulle ha sett över 
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verksamheten även om balanseringsprogrammen inte fanns. Det här talar därför emot 

förväntningen. Från Lojo säger överläkaren att man hade haft en ekonomiskt svår 

period i staden och att det ledde till att man sökt alternativ. Han säger att den 

ekonomiskt svåra perioden bidragit till backsourcingen. Jakobstads social- och 

hälsovårdsdirektör nämner att kraven på att välja det mest fördelaktiga alternativet 

delvis beror på att staden haft en utmanande ekonomi, vilket stöder förväntningen. 

 

Tabell 11. Sammanställning av ekonomirelaterade förväntningar: 4. Problem 

associerat med korta eller långa avtal har inte lett till backsourcing. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå ja  Inte avtalsmässigt svårt. 

Jakobstad ja  Inte avtalsmässigt svårt. 

Lojo ja  Inte avtalsmässigt svårt. 

Sjundeå ja  Inte avtalsmässigt svårt. 

 

I samtliga kommuner var avtalen korta vilket gör att problem som kan uppstå handlar 

om brist i motivation och engagemang från utförarens sida (Delen 2016) samt 

orörlighet och saknande av praxis att lösa problem. Problemen löses genom att avtalen 

sägs upp (Young & Macinati 2012). I samtliga kommuner säger man att det inte fanns 

problem associerade med avtal och att det inte var svårt att ta sig ur avtalen. Alla 

kommuner hade till följd av att avtalen med utförarna tagit slut börjat ordna tjänsterna 

i egen regi igen. Kommunerna ansåg i det stora hela att det inte hade varit några 

problem med utförarna. I Lojo nämnde dock överläkaren att erfarenheterna av 

utförarna var varierande.  

 

5.3 Innovation 

I det här kapitlet analyseras innovation utifrån tre olika perspektiv: trend, inspiration 

och resursfråga. För att förstå perspektiven, varför de ses som innovation, kan spåras i 

Joseph Schumpeters (1883-1950) innovationsteori (Haug 2014, s.159-160). 

Innovationsteorin delar upp innovation i fem innovationstyper som redogörs för i 

kapitel tre. Innovationsteorin stämmer bra in på orsaken till outsourcing, eftersom det 
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kan ses som ett nytt innovativt sätt att ordna tjänster på. Teorin stämmer inte lika bra 

in på backsourcing eftersom backsourcing kan anses vara att gå tillbaka till något 

gammalt. Orsaken att backsourcing ändå är under innovation är för att hålla 

avhandlingen konsekvent och för att visa hur backsourcing kan anses vara en 

spegelbild till outsourcing. 

Det första perspektivet: trend, drar inspiration från Granqvist (1997), Henriksson 

(2004) samt Meyer & Rowan (1977). De har i undersökningar fått fram att det finns 

en tanke om att outsourcing uppfattas som modernt och därmed innovativt. Det här går 

även att koppla till Lewins (2007) tankar om det nya intresset för den liberala 

välfärdsstaten där grunden är en fungerande marknadsekonomi. Henriksson har 

dessutom undersökt kommuner och fått fram att vissa kommuner outsourcar för att de 

uppfattar sig själva som reformstarka och innovativa. Outsourcing sker därmed inte 

nödvändigtvis för att det finns behov av det (Henriksson 2004, s.78). Från det har det 

utvecklats en förväntning att backsourcing sker p.g.a. att man inte längre uppfattar 

outsourcing som modernt. För att få reda på det har det även frågats om det funnits en 

tradition av outsourcing i kommunen och om man uppfattar det som modernt.  

Det andra perspektivet: inspiration, handlar om när någonting uppfattas som riktigt 

och rätt (Meyer & Rowan 1977). Man börjar se det som ett sätt hur en effektiv 

organisation bör vara (Granqvist 1997). I och med det här kan det uppstå ett 

diffusionsmönster som betyder att idéer sprids. I praktiken innebär det att kommuner 

tar inspiration av varandra då goda resultat uppnås (Henriksson 2004, s.78-79). Därför 

ses inspiration som en typ av innovation i avhandlingen. Tidigare har det visat sig att 

kommuner tagit inspiration av varandra då det gäller outsourcing och därför tas det 

reda på i undersökningen om man på samma sätt tagit inspiration av andra kommuner 

då man backsourcat.  

Det tredje och sista perspektivet är resursfråga. Perspektivet tar inspiration från 

undersökningar (Nordigården 2014) som visar att outsourcing sker p.g.a. resursbrist 

och som ett sätt att öka den egna kapaciteten. Eftersom resurser diskuterades i form av 

pengar i föregående kapitel, handlar det här kapitlet om andra former av resurser t.ex. 

personal. Förväntningen är dock att man inte backsourcar om orsaken till outsourcing 

varit resursbrist, eftersom det varit ett klart verksamhetsbehov till att man outsourcat.  
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Tabell 12, Innovationsrelaterade förväntningar 

Innovationsrelaterade förväntningar  

1. Outsourcing uppfattas inte längre som modernt 

2. Man har tagit inspiration av andra kommuner då man backsourcat 

3. Ingen backsourcing i sådana fall där man outsourcat p.g.a. resursbrist 

 

5.3.1 Trend 

Enligt grundtrygghetschef Benita Öberg i Sjundeå har man inte någon tradition av 

outsourcing inom grundtryggheten. Hon påpekar att man har läkarmottagningen utlagd 

p.g.a. att man inte lyckats rekrytera tillräckligt med läkare. Orsakerna är därmed mera 

praktiska, men hon är medveten om att det är ett sätt att lösa problem på. Hon nämner 

bl.a. att man konkurrensutsatt barnskyddsöppenvården och anstalter för att det är 

frågan om få människor som använder tjänsten i kommunen. Därmed lönar det sig inte 

att upprätthålla egna anstalter utan man köper tjänsterna istället. I Ingå frågar sig 

bildningschefen Merja Olkinuora om man kunde kalla det för tradition. Hon 

konstaterar att Ingå som kommun har många utlokaliserade kringtjänster men oftast 

inte kärnverksamheten. Hon nämner bl.a. löneadministrationen, mattjänster, 

städtjänster och fastighetsskötsel. Hon säger att bildningen har utlokaliserat lite, ett 

undantag var skiftesvården men hon påpekar att det var frågan om en liten del av 

verksamheten. Hon nämner att bildningen däremot har mycket samarbeten med 

föreningar när det gäller ordnandet av skidspår och julmarknad, därför händer det att 

man också inom bildningen köper vissa små tjänster. Hon säger att köp av tjänster kan 

variera mellan kommunens olika avdelningar och att det inom t.ex. grundtryggheten 

kan vara helt annorlunda. Bildningschefen anser att outsourcing är modernt och att det 

finns fördelar med professionella som är specialiserade på en viss verksamhetstyp, 

särskilt då det gäller verksamhet som ordinariepersonal sällan är i kontakt med. Hon 

nämner också att det kan vara ekonomiskt förmånligare att köpa tjänsten än att ha egen 

personal. Hon påpekar att det finns fördelar med att ha folk på plats som jobbar inom 

samma organisation eftersom det t.ex. är lättare att nå dem och man behöver inte skicka 

e-post via något system, som kan ta tid att få svar ifrån. Hon sammanfattar att det finns 
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för- och nackdelar med båda. Hon tar också fram ett intressant perspektiv om 

pendelrörelse, även om det inte gäller Ingå specifikt.  

”Det kan ju också vara en sådan här pendelrörelse för att jag har varit med om, inte 

i Ingå just, men i mitt tidigare arbetliv också om det här att ibland är det lite i mode 

att köpa och ibland kommer det tillbaka också vissa tjänster” (Bildningschefen, Ingå). 

I Jakobstad konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström att det inte 

finns någon stor tradition av outsourcing i staden. Hon säger att staden har haft en del 

köpta läkartjänster under åren men att de ändå själv har organiserat verksamheten. De 

har också köpt en del inom äldreomsorgen. Som mest hade de även haft köptjänster 

bland HVC-läkare enligt henne. Hon säger att köptjänster var nytt på den tiden då det 

begav sig men att man inte uppfattade det som någonting modernt.  

”Nytt var det men inte vet jag nu modernt för att det är ju på något sätt en positiv 

laddning i det ordet och inte såg vi ju det so något jättepositivt till att vara i den här 

situationen” (Social- och hälsovårdsdirektören, Jakobstad). 

I Lojo svarar överläkaren Valtteri Kiuru kort att det inte finns någon tradition av 

outsourcing och att viljan har varit att ordna i egen regi. Han säger att outsourcing inte 

uppfattats som något modernt utan har snarare varit något nödvändigt ont i vissa 

situationer då det funnits behov. 

 

5.3.2 Inspiration 

I Sjundeå berättar grundtrygghetschefen att man själv byggt upp många processer i 

och med att organisationen var ny efter LOST-samarbetet.  Hon påpekar att det är en 

pågående process som pågår hela tiden. Hon säger att man hört om andra ställen som 

också sköter motsvarande tjänst i egen regi. Socialservicechefen i kommunen har 

enligt henne haft ett bra nätverk och man kunnat diskutera hur man ordnar tjänsten i 

egen regi. Nätverket har bestått av kommuner i Västnyland som: Kyrkslätt, Lojo och 

Raseborg men grundtrygghetschefen tillägger att det även funnits kommuner utanför 

Västnyland. De har haft möjlighet att diskutera i gemensamma forum. De flesta av 

kommunerna ordnar motsvarande tjänst i egen regi. Grundtrygghetschefen konstaterar 

därför att det påverkar men nämner att man också från kommunens egna håll måste 

vara villig att hitta nya möjligheter att förverkliga vården. Då det gäller inspiration till 
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outsourcing säger hon att andra kommuner inte direkt påverkat eftersom det berodde 

på resursbrist. Man var ändå medveten om att vissa kommuner köper en del av sitt 

familjearbete så de påverkade i den mån att man var medveten om att det var möjligt.  

I Ingå säger bildningschefen att man definitivt tagit inspiration av andra kommuner 

när det gäller att ordna i egen regi. Hon säger att det var viktigt då principerna för 

skiftesvården utarbetades. Principerna går bl.a. ut på hur skiftesvården ska gå till och 

hur långt i förväg daghemmet ska få veta om behovet för att man ska kunna ordna med 

resurser och personal. Man såg på några kommuner bl.a. Kyrkslätt som hade 

skiftesvården i egen regi. I bildningsnämndens protokoll (Ingå bildningsnämnd 

19.4.2017 § 19) konstaterade man behovet av principerna och till nästa möte (den 

17.5.2017) var de utarbetade. Principerna definierar bland annat vad skiftesvården är, 

grunder som berättigar skiftesvård, praxis som gäller meddelande av behov, o.s.v. Man 

betonar också att principerna bör vara flexibla. Då det gäller outsourcingen visste inte 

bildningschefen hur man hade funderat då man köpte tjänster. Hon säger att de inte 

blickade bakåt då de började med processen att ta tjänsten i egen regi, man såg inte 

vad de hade funnits för andra alternativ innan. Hon säger att det finns många 

kommuner som köper tjänsten, särskilt om behovet är litet men konstaterar också att 

kommuner är mycket olika.  

I Jakobstad berättar social- och hälsovårdsdirektören att man till vissa delar tagit 

inspiration av andra kommuner, bl.a. nämner hon att man tagit inspiration till lokala 

avtal där man ökar ersättningen för egna läkare så att det motsvarar samma lön som 

t.ex. Attendo betalar. Det här fick de inspiration av från annat håll. Med att köpa 

tjänster konstaterar social- och hälsovårdsdirektören att det var flera stycken 

kommuner som outsourcade sin jourverksamhet då de privata aktörerna började 

komma in på marknaden. Hon konstaterar att man hade sett liknande lösningar på 

andra håll. 

I Lojo säger överläkaren att man inte hade använt andra kommuner som referenspunkt. 

I grundtrygghetsnämndens protokoll (Lojo grundtrygghetsnämnd 18.10.2016 § 66) 

nämns det dock att andra kommuner i Lojo sjukvårdsdistrikt ordnar motsvarande jour 

i egen regi. Då det gäller jouravdelningen talas det om att man sett på motsvarande 

verksamheter från andra områden då man kartlagt behovet av personal. Med tanke på 
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att köpa tjänsten från början säger han att han inte vet hur det påverkat beslutet men 

att det troligtvis funnits goda erfarenheter av det. 

 

5.3.3 Resursfråga 

I Sjundeå konstaterar grundtrygghetschefen att det finns positiva och negativa aspekter 

med både backsourcing och outsourcing. Hon säger att tjänster kräver en viss 

sakkunskap och att man, särskilt i små kommuner, inte alltid har sakkunskap och måste 

därför köpa även om målet är att producera själv så långt som möjligt.  

”Vissa saker måste man köpa för att vi inte har resurser och kompetens, så vissa saker 

måste vi oberoende köpa” (Grundtrygghetschefen, Sjundeå). 

Som exempel ger hon vården av funktionsnedsatta där man köper tjänster av 

samkommunen Kårkulla. Hon konstaterar att det handlar om ändamålsenlighet och var 

också tidigare tvungen att lägga ut verksamheten eftersom man inte hade resurser att 

ordna den själv. Nu när man gått igenom processerna och byggt upp verksamheten 

ordentligt finns det resurser att ordna verksamheten själv. Hon berättar att 

tvåspråkigheten är en utmaning, eftersom det kräver en hel del resurser. I Ingå hade 

man plötsligt överloppsresurser då det gäller utrymmen och personal, i och med att 

antalet barn minskade och det var därmed möjligt att ta tjänsten till egen regi. 

Daghemmet ifråga hade kvällsdagvård, vilket gjorde att steget att också ha skiftesvård 

inte var så långt. I Ingå har utläggningen inte berott på resursbrist utan på grund av 

liten efterfråga på tjänsten. I Jakobstad nämner social- och hälsovårdsdirektören den 

ändrade lagstiftningen som ledde till att fjärdeårets läkarkandidater inte hade möjlighet 

att dejourera på samma sätt som tidigare. Den nya lagen förutsatte att man måste ha 

studerat fem år och vara en legitim läkare för att få vara ensam på jouren. Det blev 

mera krävande att hitta folk och därför blev hela jouren upphandlad till Attendo, som 

var den enda som lämnade in offert. Här kan man koppla till risker som finns 

involverade när det bara finns en producent på marknaden, som betyder monopol 

(Brown & Potoski 2003).  Hon bekräftar senare i intervjun att det helt tydligt var 

läkarbristen som ledde till utläggningen. 

”Det var nog läkarbrist. Jo, det är helt tydligt” (Social- och hälsovårdsdirektör, 

Jakobstad). 
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Hon nämner att det speciellt på hälsovårdscentralen var stor brist på läkare. Då det 

blev dåligt med tider till förfogande ledde det till att många problem blev akuta som i 

sin tur ledde till stor belastning på jouren. Man skulle ha behövt styra ännu mer 

människor till jouren och ha mera tider på dagen. Social- och hälsovårdsdirektörens 

konstateranden bekräftas av social- och hälsovårdsnämndens protokoll (16.6.2015 § 

76) där man säger att orsaken till att man tog i bruk köptjänster var p.g.a. läkarbrist, 

främst inom primärvården. Man hävdar att situationen var bättre än på många år och 

man hade möjlighet att återta tjänsten. Social- och hälsovårdsdirektören bekräftar att 

den största orsaken till att man tog tillbaka jour ettan var att man hade lyckats med 

rekryteringen av egna HVC-läkare. På liknande sätt konstaterar överläkaren i Lojo att 

läkarsituationen nuförtiden är betydligt bättre och det var en av orsakerna till att man 

tog tillbaka en del av verksamheten. Situationen var bättre än den hade varit de senaste 

tre till fem åren. Man tänkte att det inte faller på rekryteringsproblem, vilket delvis 

hade stoppat dem från att göra det tidigare. Han nämner också läkarrekryteringen som 

en stark orsak till att man lade ut tjänsten från första början för att säkra verksamheten. 

 

5.3.4 Analys 

Tabell 13. Sammanställning av innovationsrelaterade förväntningar: 1. 

Outsourcing uppfattas inte längre som modernt 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå  nej Outsourcing uppfattas fortfarande som modernt 

Jakobstad ja  Outsourcing uppfattas inte som modernt. 

Lojo ja  Outsourcing är bara nödvändigt vid behov. 

Sjundeå ja  Outsourcing inte modernt utan en praktisk lös-

ning. 

 

Granqvist (1997), Henriksson (2004), och Meyer & Rowan (1977) har i sina 

undersökningar fått fram att outsourcing kan uppfattas som modernt. Det har därför 

undersökts om man för det första hade någon tradition av outsourcing i kommunerna 

och för det andra om man uppfattade outsourcingen som en modern tanke, och därmed 

innovativt. I nästan alla fall, förutom Ingå, uppfattade man inte outsourcing som 

någonting modernt. Social- och hälsovårdsdirektören från Jakobstad säger att 



78 

begreppet modernt har en positiv klang och att de inte såg outsourcingen som något 

positivt. Överläkaren från Lojo är inne på samma linje och säger att staden försöker 

undvika outsourcing och att det bara används vid behov. Grundtrygghetschefen från 

Sjundeå förhåller sig mera neutralt och anser att outsourcing är frågan om en lösning 

på ett praktiskt problem. De här argumenten har lagts som stöd för förväntningen, men 

det bör påpekas att de är bristfälliga eftersom de enligt informanterna inte sett 

outsourcing som något modernt. Man kan därmed inte säga att det ”inte längre” 

uppfattas som modernt. För att kunna få ett bra svar på förväntningen borde man 

kartlägga kommuner som backsourcat och som outsourcat p.g.a. att man uppfattat det 

som modernt. Man kan konstatera att Ingå är det enda fallet som helt uppfyller 

förväntningen. I Ingå har man uppfattat outsourcing som något modernt och gör det 

fortfarande, vilket talar emot förväntningen. Man kan sammanfatta att det bland fallen 

finns mest motstånd mot outsourcing som en modern tanke men att man egentligen 

inte kan bevisa att förväntningen stämmer eftersom kommunerna i fråga inte har 

uppfattat outsourcing som något modernt tidigare heller. Ingå däremot både uppfattade 

och uppfattar outsourcing som modernt även om man backsourcat.  

 

Tabell 14. Sammanställning av innovationsrelaterade förväntningar: 2. Man har 

tagit inspiration av andra kommuner då man backsourcat. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå ja  Man har definitivt tagit inspiration. 

Jakob-

stad 

ja  Man har tagit inspiration till en viss del. 

Lojo ja nej Man har tagit inspiration enligt protokollen, inte en-

ligt överläkaren. 

Sjundeå ja  Andra kommuner har påverkat men viljan till föränd-

ring har också spelat roll. 

 

I Sjundeå påpekar grundtrygghetschefen snabbt att man själv byggt upp verksamheten 

men att man hört om andra kommuner som sköter tjänsten i egen regi. Hon nämner att 

socialservicechefen har haft ett bra nätverk med kommuner i Västnyland där man 

diskuterat de här sakerna i forum. Enligt henne har det därför helt klart påverkat men 

hon påpekar att det måste finnas en vilja till förändring inom kommunen annars händer 
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ingenting. Då det gäller outsourcingen blev de inte direkt påverkade av de andra 

kommunerna men nog i den mån att man visste att outsourcing var möjligt. I Jakobstad 

säger social- och hälsovårdsdirektören att man tagit inspiration i form av lokala avtal 

som gjorts i kommuner för att förbättra läkarrekryteringen. Då man outsourcade var 

man en av många kommuner som gjorde det då de privata aktörerna började komma 

in. Ingå är den enda kommunen som säger att man definitivt tagit inspiration av andra 

kommuner. Bildningschefen sade att det var särskilt viktigt då man gjorde upp 

principerna för skiftesvården. Hur man funderat i Ingå då man outsourcade vet hon 

inte. Lojo är ett speciellt fall eftersom man enligt överläkaren inte tagit inspiration, 

men enligt grundtrygghetsnämndens protokoll har man kartlagt att övriga kommuner 

i Lojo sjukvårdsdistrikt ordnar tjänsten i egen regi, vilket kan tyda på att man tagit 

inspiration.  

De flesta argumenten talar för att man tagit inspiration av andra kommuner, även om 

det bara är till en viss del och inte frågan om direkt kopiering. Lojo är intressant 

eftersom protokollet tyder på att man tagit inspiration medan överläkaren förnekar det. 

Det kan ha att göra med att intervjufrågan uttryckligen frågade om backsourcing. De 

andra kommunerna svarade direkt på frågan i form av att de tagit inspiration av andra 

kommuner som ordnar i egen regi, men det behöver inte betyda att kommunerna har 

backsourcat utan t.ex. alltid ordnat i egen regi. Det kunde betyda att de andra 

kommunerna gått runt frågan, men det är bara spekulering. Överläkaren kan ha tolkat 

frågan bokstavligt och svarat på frågan om själva backsourcingen tagits som 

inspiration från andra kommuner. Förväntning är formulerad på ett sätt att den tillåter 

båda tolkningarna, vilket gör att alla fall på något vis hamnar under argumentet för. 

För att påvisa att överläkaren inte var av samma åsikt har Lojo också lagts på sidan 

som inte stöder förväntningen.  

I fallen har man med andra ord tagit inspiration men man kan inte tydligt säga att de 

har efterapat backsourcingen. Meyer & Rowans (1977) och Granqvists (1997) 

argument om att uppfatta någonting som riktigt och rätt och hur en organisation bör 

vara, kan därmed inte helt bekräftas. Henrikssons (2004) teori om att kommuner tar 

modell av varandra kan däremot bekräftas, åtminstone till en viss del.  
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Tabell 15. Sammanställning av innovationsrelaterade förväntningar: 3. Ingen 

backsourcing i sådana fall där man outsourcat p.g.a. resursbrist. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Jakobstad  nej Outsourcade p.g.a. resursbrist, har nu backsourcat 

samma tjänst. 

Lojo  nej Outsourcade p.g.a. resursbrist, har nu backsourcat 

samma tjänst. 

Sjundeå  nej Outsourcade p.g.a. resursbrist, har nu backsourcat 

samma tjänst. 

 

När det i det här kapitlet talas om resurser handlar det om personal, kompetens och 

utrymmen, inte om pengar (pengarnas funktion i form av resurser tas upp i 

ekonomikapitlet). Förväntningen var att man inte backsourcar om man outsourcat 

p.g.a. resursbrist. Nordigården (2014) har i sin artikel ”Outsourcing Decisions – The 

Case of Parallel Production” tagit upp att företag kan använda sig av både outsourcing 

och egen produktion (parallell produktion) då det finns resursbrist. Därför antas det 

finnas ett bestående problem som inte löses genom att ta tillbaka tjänsten.   

Ingå backsourcade p.g.a. att man hade överloppsresurser i form av utrymme och 

personal men man hade inte outsourcat p.g.a. resursbrist utan för att skiftesvården hade 

liten efterfråga. Därför har Ingå inte tagits med i tabellen eftersom man inte 

outsourcade p.g.a. resursbrist. De tre övriga har däremot outsourcat sin tjänst p.g.a. 

resursbrist i någon form och alla backsourcat samma tjänst för att man åter igen haft 

resurser. I Sjundeå hade man gått igenom processerna och lyckats bygga upp den egna 

familjevården på nytt och i Jakobstad och Lojo hade läkarrekryteringen blivit bättre. 

Allt talar emot förväntningen. Det verkar som att även tjänster som outsourcats till 

följd av resursbrist kan backsourcas och fallen visar att resursbristen inte 

nödvändigtvis är bestående. Dock påpekar t.ex. Sjundeå att man för tillfället har vissa 

tjänster utlagda som man inte har resurser till eller som inte är ändamålsenligt att ordna 

själv. På motsvarande sätt har man inte kunnat ta tillbaka hela jouren i Jakobstad även 

om det från politiskt håll skulle finnas en vilja till det. Det finns risker med att ha 

tjänster utlagda länge. Enligt Trevor Brown & Matthew Potoski (2003) kan man mista 

kunskap om att ordna tjänsten själv och därmed är tvungen att fortsätta köpa tjänster. 

I avhandlingen tas inte i beaktande kommuner där viljan till backsourcing finns, men 
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som inte kan backsourca. Hur många de här kommuner är kan man bara spekulera 

över.  

 

5.4 Kvalitet 

I kapitlet analyseras kvalitet utifrån två perspektiv: servicekvalitet och 

genomskinlighet. Servicekvalitetens betydelse tar direkt inspiration av Granqvist 

(1997) som i sin undersökning fått fram att servicekvalitet har betydelse för finländares 

inställning till outsourcing. Kvaliteten på service kan praktiskt innebära olika faktorer 

och innehåller även resultat från kapitlen innovation och kontroll. I undersökningen 

tas reda på om man kan se kvaliteten på service som en orsak till att man vill 

backsourca. Förväntningen är att man vill förbättra servicekvaliteten genom 

backsourcing och att den därmed inte blev bättre genom outsourcing.  

Genomskinlighetsperspektivet tar inspiration av Chalmer & Davis (2001) som talar 

om genomskinligheten i tjänsten som ett kvalitetsmått. Enligt Chalmer & Davis (2001, 

s.76) kan genomskinligheten vara utmanande då man outsourcar och om 

genomskinlighet inte kan garanteras kan det leda till korruption i offentlig verksamhet. 

Rent praktiskt handlar genomskinlighet om kommunikation, tillit och övervakning. 

Övervakning tas upp av Hefetz & Warner (2004) som påstår att om övervakningen 

inte fungerar är det större chans att en tjänst backsourcas. Brown & Potoski (2003) 

bekräftar det här med att konstatera att vid dålig övervakning kan det hända att man 

inte vet om utföraren fullföljt avtalet eller inte. Därför är den andra förväntningen att 

dålig genomskinlighet har lett till backsourcing.  

Tabell 16, Kvalitetsrelaterade förväntningar 

Kvalitetsrelaterade förväntningar 

1. Man vill förbättra servicekvaliteten genom att backsourca  

2. Dålig genomskinlighet har lett till backsourcing 
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5.4.1 Servicekvalitet 

Då det gäller servicekvalitet nämner grundtrygghetschefen Benita Öberg i Sjundeå att 

viljan varit att familjerna ska ha det tryggt och att servicen ska vara högklassig. Hon 

tillägger att det inte betyder att tjänsten inte varit högklassig då den varit outsourcad 

utan att kommunen inte hade samma möjlighet att följa med tjänsten då. Kvaliteten tas 

också upp i grundtrygghetsnämndens protokoll (26.8.2015, bilaga 11) där man 

konstaterar att för att kunna tillgodose en kvalitativt bra service kommer man så långt 

som möjligt satsa på egen verksamhet (Sjundeå grundtrygghetsnämnd 26.8.2015). 

Hon berättar att kvaliteten på servicen också bestäms av lagen som definierar vad en 

kvalitativt bra service är för något. Därför måste man kritiskt granska verksamheten 

för att se till att man följer lagen, vilket är en ständigt pågående process. När den nya 

socialvårdslagen trädde ikraft frågade man sig om man kunde tillgodose den service 

som lagen förutsatte. Hon sammanfattar att kvaliteten hade betydelse då man 

backsourcat. Då det gäller bakgrunden och varför man hade tjänsten outsourcad 

nämner hon att det är p.g.a. lagstiftningens krav på servicen. När man började ordna 

den egna social- och hälsovården efter LOST-samarbetet var man tvungen att 

garantera en viss form av familjearbete. Det här kunde man inte göra på något annat 

vis än med köptjänster, det var det enda alternativet enligt henne.  

På motsvarande sätt nämner Ingås bildningschef Merja Olkinuora tryggheten, både 

hos barnen och deras vårdnadshavare, som mycket viktig. Hon påpekar att 

skiftesvården är speciell eftersom den skiljer sig mycket från dagverksamheten. På 

nätterna och helgerna är barnen få och aktiviteterna skiljer sig därför en aning i.o.m. 

att barnen inte har lekkamrater på samma sätt. Hon menar att det inte är så stor skillnad 

vem som ordnar tjänsten så länge det finns trygghet. Hon säger att det inte kommit 

klagomål på att servicen skulle ha varit dålig då de köpte tjänster av Pärlan, tvärtom 

har man varit mycket nöjd. Hon säger att den inte heller har försämrats då man tagit 

tjänsten i egen regi och anser att kvaliteten varken förbättras eller försämras genom 

backsourcingen utan hållits på samma nivå och tydliggör att det inte funnits något 

missnöje med Pärlan.  

I Jakobstad säger social- och hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström att det är svårt 

att generellt säga om kvaliteten haft betydelse. Hon säger att Attendo har duktiga 

läkare men att det är betydligt lättare med förändringar i verksamheten och att få 
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igenom nya rutiner då man sköter tjänsten i egen regi. Hon säger att det då kan bli 

svårare med en utförare eftersom man är tvungen att skicka iväg instruktioner och har 

inte erfarenhet av de läkare som kommer in. I egen verksamhet brukar man först ha 

läkarna i planerat dagsarbete för att se när de kan ta ansvar över jouren. Man kan 

därmed säkra kvaliteten lättare. Hon nämner dock att orsaken att man outsourcade var 

att upprätthålla kvaliteten då man själv hade läkarbrist.  

I Lojo konstaterar överläkaren Valtteri Kiuru att backsourcingen inte bara berodde på 

ekonomiska skäl utan också på operativa skäl. Vid HNS upplevde man svårigheter 

med att förverkliga primärvårdsverksamheten vid jouren eftersom man var 

specialiserad på specialsjukvård och för att dessa två skiljer sig mycket från varandra. 

HNS-personalen upplevde det frustrerande att utföra primärvårdsuppgifter medan man 

från Lojo stad upplevde primärvärdsuppgifter som sin styrka. Man tänkte därför att 

man kvalitetsmässigt får bättre service om man ordnar det själv. Han säger att en del 

av kvaliteten också kommer från att man får dagsjouren och jouravdelningen som en 

del av primärvårdens vårdkedja. Den har tidigare varit lite utanför och inte under 

samma utveckling och planering. Som bakgrund konstaterar han att beslutet om 

outsourcing gjordes före hans tid men att han har förstått att man outsourcade för att 

säkra verksamheten och rekryteringen. 

 

5.4.2 Genomskinlighet 

I Sjundeå berättar grundtrygghetschefen att det är svårt att övervaka en situation där 

tjänster köps. Även om företagen var sakkunniga, duktiga och hade kompetent 

personal kunde det vara svårt att övervaka tjänstens kvalitet. Hon nämner att hon är 

kritisk när det gäller genomskinlighet då tjänster är utlagda. Hon frågar sig om de 

någonsin är 100 % genomskinliga. Hon menar att när det är frågan om privata företag 

finns det alltid en misstanke om att det rör sig om affärsverksamhet bakom. Att man 

t.ex. påstår att någon familj fortfarande är i behov av vård, för att stärka sin egen 

position. Hon tror att den egna verksamheten är mera genomskinlig eftersom man då 

inte behöver ha misstankar om att det skulle röra sig om affärsverksamhet bakom. 

Under utläggningen berättar hon att deras socialarbetare ändå var engagerade i fallen 

eftersom besluten gjordes hos kommunen. Då det gäller genomskinlighet berättar 

bildningschefen i Ingå kortfattat att allting fungerat bra och att man hade ett långt 
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etablerat samarbete. Hon nämner att de kontakter hon hade med Pärlan alltid varit 

sakliga och att backsourcingen inte överhuvudtaget handlade om missnöje.  

I Jakobstad berättar social- och hälsovårdsdirektören att man fått fakturor av Attendo 

på det man köpt och att det tydligt framgått vem som varit i vilka skiften och vilken 

timdebitering som gjorts, vilket kan variera beroende på personalens erfarenhet och 

kompetens. Om det funnits något fel har man påpekat om det och det har korrigerats 

och enligt henne har det inte varit något problem. Staden har i upphandlingsskedet 

krävt intyg att företaget sköter sina arbetsgivarförpliktelser och man har inte haft några 

misstankar om att det skulle finnas problem med det. I Lojo konstaterar överläkaren 

kortfattat att man fick reda på saker om man frågade och att man kunde diskutera på 

ett bra sätt med både HNS och Mehiläinen. Det var inte något problem i sig.  

 

5.4.3 Analys 

Tabell 17. Sammanställning av kvalitetsrelaterade förväntningar: 1. Man vill 

förbättra servicekvaliteten genom att backsourca.  

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå  nej Man anser att de inte är så stor skillnad vem som 

ordnar tjänsten. 

Jakobstad ja  Man anser att det är lättare att säkra kvaliteten i 

egen verksamhet. 

Lojo ja  Man anser att kvaliteten är bättre om man ordnar 

tjänsten själv. 

Sjundeå ja  Man anser att det är lättare att säkra kvaliteten i 

egen verksamhet 

 

När den nya socialvårdslagen skulle träda ikraft frågade man sig i Sjundeå om man 

kunde erbjuda det som den nya lagen förutsätter genom att ha tjänsterna utlagda (det 

här diskuteras i ideologikapitlet 5.1). Lagen bestämmer vad kvalitativt bra service är 

och eftersom kommunerna är tvungna att följa lagen är det en ständigt pågående 

process att kolla att kvaliteten upprätthålls. I grundtrygghetens protokoll konstaterar 

man senare att för att kunna erbjuda en tillräckligt kvalitativt bra service bör man satsa 

på egen verksamhet. Även om grundtrygghetschefen inte säger att det varit 

kvalitetsmässigt dåligt att ha tjänsten utlagd kan man ändå tolka att det finns en 



85 

föreställning om att kvaliteten är bättre då man ordnar i egen regi, åtminstone som 

följd av den nya lagstiftningen. Det här kan delvis bekräftas genom att hon säger att 

det är svårt att övervaka kvaliteten då tjänsten är utlagd. I Jakobstad är social- och 

hälsovårdsdirektören inne på liknande linje och säger att kvaliteten är lättare att säkra 

i egen verksamhet eftersom man har en bättre kontroll över planeringen av arbetet, 

t.ex. genom att läkarna kan ha planerat dagsarbete innan de tar över jouren.  

En annan aspekt som Jakobstads social- och hälsovårdsdirektör tar upp angående 

kvaliteten är då det sker förändringar i verksamheten. Hon påpekar att Attendo har 

duktiga läkare men att det kan bli besvärligt med nya instruktioner och e-post då det 

sker förändringar och att det då är mycket lättare med egen verksamhet. I Sjundeå 

ledde också förändringar i socialvårdslagen till att man började ifrågasätta. I Lojo 

nämner överläkaren att det var besvärligt att ha dagsjouren och jouravdelningen 

outsourcad eftersom de blev lite utanför utvecklingen och planeringen. Alla tre 

kommuner har liknande problem då det gäller förändring och man kan fråga sig om 

det är lättare att ha tjänster i egen regi då de genomgår förändringar och utveckling.  

I Lojo tar överläkaren också upp en helt annan aspekt, specialisering. Eftersom 

jourverksamhet innebär såväl primärvård som specialsjukvård är den som har hand om 

jouren tvungen att göra båda, om man inte har en uppdelning som t.ex. i Jakobstad. 

Överläkaren säger att ett problem var att HNS var mycket specialiserade på 

specialsjukvård och personalen upplevde det frustrerande att få många 

primärvårdspatienter. Lojo stad upplevde däremot att primärvård var deras styrka och 

att man därmed skulle skapa en kvalitetsmässigt bättre tjänst ifall man tog hem 

tjänsten. Vad som är kvalitetsmässigt intressant är att de här tre kommunerna även 

outsourcade för att säkra kvaliteten i servicen. I Jakobstad och Lojo var det läkarbristen 

som orsakade problem med rekryteringen och därmed också kvaliteten i servicen. I 

Sjundeå hade man nyligen avslutat LOST-samarbetet och hade inte resurser eller 

kompetens att starta eget, vilket ledde till outsourcing för att få kvaliteten säkrad. Det 

här stämmer bra ihop med Nordigårdens (2014) undersökningar om att öka sin egen 

kapacitet genom outsourcing som togs upp i innovationskapitlet. Ingå avviker från de 

andra och säger att det kvalitetsmässigt inte är stor skillnad vem som ordnar. 

Bildningschefen säger att kvalitet inom skiftesvården mest handlar om trygghet, främst 

för barnen men också för föräldrarna. Så länge man uppnår tryggheten är tjänsten på 

en kvalitetsmässigt bra nivå. Kvaliteten var enligt henne bra då tjänsten var utlagd och 
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har inte ändrats fast man tagit tjänsten tillbaka. Servicekvaliteten har därmed inte varit 

en betydande orsak i Ingå.  

Man kan konstatera att fallet Lojo talar mest för förväntningen medan Jakobstad och 

Sjundeå också stöder förväntningen även om det mest handlar om att säkra 

verksamheten kvalitetsmässigt. Man förhindrar den därmed från att bli sämre. Ingen 

säger direkt att kvaliteten varit sämre då man hade servicen utlagd även om det finns 

vissa indikationer från t.ex. Lojo. Vad som verkar vara gemensamt är att man anser att 

genom att ordna själv blir kvaliteten bra. I Ingå anser bildningschefen att kvaliteten är 

bra då man ordnar själv men att den inte heller varit sämre då den varit utlagd, vilket 

pratar emot förväntningen. Gemensamt för alla är ändå att kvaliteten har betydelse 

eftersom man vill uppnå bästa möjliga kvalitet, vilket stämmer bra ihop med 

Granqvists (1997) antaganden. 

 

Tabell 18. Sammanställning av kvalitetsrelaterade förväntningar: 2. Dålig ge-

nomskinlighet har lett till backsourcing.  

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå  nej Inget problem med genomskinligheten. 

Jakobstad  nej Inget problem med genomskinligheten. 

Lojo  nej Inget problem med genomskinligheten. 

Sjundeå ja  Man ansåg att tjänsten var svår att övervaka som 

utlagd. 

 

Som nämndes i början av kapitlet uppfattas genomskinlighet som övervakning, tillit 

och kommunikation. Övervakning och tillit är aspekter som framkommit i Sjundeå. 

Grundtrygghetschefen säger att företagen man köpt av var sakkunniga, duktiga och 

hade kompetent personal men att det är svårt att övervaka kvaliteten då man köper 

tjänster. Hon funderar också om genomskinligheten någonsin kan vara till 100 procent. 

Hon frågar om det finns andra intressen (som vinst) bakom när man föreslår att t.ex. 

en familj behöver mera vård. Frågan är viktig och i kapitel två redogjordes det för 

skillnader mellan det offentliga och privata som kan kopplas till det här. Vissa påstår 

att producenter som drivs av vinst finner alla kryphål de kan (Domberger & Rimmer 

1994). Eftersom familjearbetstjänsterna köptes av privata företag, som drivs av vinst, 
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är grundtrygghetschefens argument möjligt. Det handlar trots allt om företagens 

överlevnad. En grundläggande faktor då man outsourcar är tillit, vilket betyder att man 

måste kunna lita på att utföraren inte handlar utifrån eget intresse. Därför kan man 

konstatera att det kan ha funnits tvekan om tillit i Sjundeå, vilket förstärker argumentet 

om dålig genomskinlighet. Därför har Sjundeå hamnat på sidan som stöder 

förväntningen. Sjundeå bekräftar därmed delvis Chalmer & Davis (2001), Hefetz & 

Warner (2004) och Brown & Potoskis (2003) antaganden. 

I de andra fallen är problemen med genomskinlighet inte lika tydliga. Jakobstad ansåg, 

som nämndes högre upp, att det är betydligt lättare med förändringar i verksamheten 

då man ordnar i egen regi. Social- och hälsovårdsdirektören nämner instruktioner och 

e-post som problem i de här situationerna, vilket man kunde anses vara ett 

kommunikationsproblem. Hon säger ändå att det inte varit några 

genomskinlighetsproblem och man i upphandlingsskedet lagt upp vissa krav på 

utföraren som motverkar sådana problem. Därför har Jakobstad lagts på sidan som inte 

stöder förväntningen. I Ingå säger bildningschefen att allting fungerade bra och att man 

hade haft ett långt etablerat samarbete. I Lojo säger överläkaren att man fick reda på 

saker om man undrade och att kommunikationen med både HNS och Mehiläinen var 

bra. Ingå och Lojo läggs därför på sidan som inte stöder förväntningen.  

 

5.5 Kontroll 

Det här kapitlet har bara en förväntning och analyseras inte direkt från olika perspektiv. 

Vad man bör komma ihåg genom texten är att kontroll kan innebära många olika saker 

och tar därför delvis delar från de andra kapitlen. I kapitel tre konstateras det att 

kontroll kan innebära strategi, koordinering, makt, kostnader, genomskinlighet och 

kvalitet. Det här kapitlet koncentrerar sig på strategi och koordinering. Strategi och 

koordinering handlar bland annat om översikt, övervakning, planering och 

förverkligande av verksamheten. Kontrollperspektivet tar inspiration av Farneti & 

Young (2008) och Young & Macinati (2012) som menar att man kan hamna i ett 

beroendeförhållande till utföraren då man lägger ut tjänster, vilket leder till känslan av 

mistad kontroll.   
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I kapitlet funderas samtidigt på om det funnits ett kontrollperspektiv då man 

outsourcade. Young & Macinati (2012) tar upp idén om indelningen av kärn- och 

stödverksamhet. Idén går ut på att man kan outsourca stödverksamhet för att bättre 

kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det här handlar också om strategi och 

koordinering och kan därför anses vara frågan om kontroll. Förväntningen är enligt 

följande: 

Tabell 19, Kontrollrelaterade förväntningar 

Kontrollrelaterade förväntningar 

1. Backsourcing sker för att få förbättrad kontroll över verksamheten 

 

5.5.1 Förbättrad kontroll 

I Sjundeå berättar grundtrygghetschef Benita Öberg mycket angående koordinering 

och strategi. Hon säger att det är svårt att övervaka då man köper tjänster. Även om 

man litar på företagen kan man ändå inte på samma vis som i egen regi veta vad 

behovet hos kommunens kunder är. Som det togs upp i föregående kapitel kan 

misstankar uppstå om det egentligen är frågan om affärsverksamhet bakom.  Hon säger 

att med egen verksamhet kan man bättre kartlägga vårdbehovet hos klienterna, följa 

upp och sedan göra utvärderingar av hela processen. Det här var enligt henne kanske 

största orsaken till att man började fundera på att ta tillbaka tjänsten. Då man bestämde 

sig för att ta tillbaka tjänsten var övervakning en betydande faktor. Man funderade att 

om man producerade själv skulle övervakning och mätning av kvalitet bli lättare. Det 

här tas även upp i en sammanfattning av utvecklingsprojektet av socialvårdschefen 

Karin Heerman (Uusi sosiaalihuoltolain haltuunottaminen ja soveltaminen 

Siuntiossa). Grundtrygghetschefen säger att man vet då vad man har och får en mera 

direkt feedback av sin egen personal som sköter om tjänsten.  På grund av att man 

köpte tjänster från många olika små företag kände man att man inte hade en helhetsbild 

över verksamheten.  

Grundtrygghetschefen nämner att det var problematiskt att man bara hade en 

familjearbetare i kommunen eftersom hon var tvungen att jobba mycket för sig själv, 

man kunde därför genom att ta tillbaka tjänsten anställa en person till och bilda ett 
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team. Det här nämner man också i grundtrygghetsnämndens protokoll (26.8.2015, 

bilaga 11) där man talar om att verksamheten kräver omorganisering och att ytterligare 

en familjearbetarbefattning inrättas för att kunna minska på köptjänster (Sjundeå 

grundtrygghetsnämnd 26.8.2015). Om själva outsourcingen var frågan om kontroll 

säger grundtrygghetschefen att då de började planera att bygga upp verksamheten på 

nytt var det viktigaste att man kunde ge den lagstadgade servicen till befolkningen. I 

den processen prioriterade man vissa tjänster över andra mindre verksamheter som det 

inte var lika stor användning av. De här mindre verksamheterna lade man därför ut. 

I Ingå tar bildningschef Merja Olkinuora en annan synvinkel. Hon säger att det inte 

fanns något behov av kontroll när man tog tjänsten till egen regi. Hon säger att det 

snarare handlade om översikt av medel, alltså kostnader. Hon spekulerar om det 

möjligen kan ha varit frågan om att man köpte tjänsten för att den var så liten och 

speciell till sin karaktär och därför kunde läggas ut till någon annan så att man själv 

kunde koncentrera sig på det övriga. Senare berättar hon om bildningen och tar själv 

upp om kärn- och stödverksamhet, hon kallar det för kärntjänster och kringtjänster. Då 

anser hon att skiftesvården var en del av kärnverksamheten. I Jakobstad pratar social- 

och hälsovårdsdirektören Pia-Maria Sjöström om kontinuitet. Hon sade att speciellt i 

början av outsourcingen var det svårt när det kunde vara många olika som var 

verksamma. De kände inte nödvändigtvis till ordinarieverksamheten och det uppstod 

svårigheter att få vårdkedjorna att fungera bra. Man var därför inte helt nöjd och ansåg 

att kontinuiteten och planeringen kunde vara bättre i egen regi.  

”Vi kunde få bättre kontinuitet och planering om vi hade det i egen regi” (Social- och 

hälsovårdsdirektören, Jakobstad). 

Hon säger att det är betydligt lättare att ha eget när det blir förändringar i verksamheten 

och när man försöker få in nya rutiner. Då kan man gå till egen personal och ha egna 

läkarmöten där man kan förklara saker och ting istället för att skicka iväg instruktioner 

och hoppas att de går vidare. Det här nämndes också i samband med kvalitetkapitlet 

(5.4). Hon påpekar att man fortfarande samarbetar med Attendo och att samarbetet i 

det stora hela fungerar bra men säger att det inte är samma direktkontakt med läkarna 

utan kommunikationen sker via kontaktpersoner och det blir därmed ett mellansteg 

till. Hon tillägger att köpet av tjänster kändes som något nödvändigt ont. Även om 

Attendo framhållit hur bra det går på andra ställen i landet, är erfarenheten inte entydigt 
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positiv enligt henne. Då det gäller bakgrunden tänkte man en aning kring kärn- och 

stödverksamhet då man outsourcade. Man tänkte att om man får bort de egna läkarna 

från dagverksamheten kan man bygga upp den och behöver inte lägga alla krafter på 

jourarbetet. Hon tror att det här är en orsak till att man fick verksamheten på fot igen. 

Hon säger att jouren är en viktig del av verksamheten men att den ändå är lite avskild. 

I Lojo tar överläkaren Valtteri Kiuru upp de operativa fördelarna, som omnämns i 

föregående kapitel. Han säger att det egentligen var det som var skälet till att man 

började diskutera möjligheter. Enligt honom har man betydligt mer flexibilitet med 

egen verksamhet. Som togs upp i föregående kapitel upplevde Lojo stad att de hade 

bättre kunnande inom primärvården medan utförarna tyckte att de hade bättre 

kunnande inom specialvården. Utförarna upplevde frustation då de var tvungna att 

hålla på med primärvårdsuppgifter. Därför tyckte man att genom att ta tillbaka tjänsten 

skulle den bli mera ändamålsenlig och av bättre kvalitet. Han säger även att det här 

förbättrar vårdkedjan eftersom dagsjouren och jouravdelningen tidigare var lite 

avskilt. Då det gäller kärn- och stödverksamhet spekulerar han, eftersom han själv inte 

jobbade i organisationen ännu i det skedet, att det troligen fanns ett sådant tankesätt 

eftersom man då kunde få bukt på läkarbristen och inte dra resurser från befintlig 

personal, som skulle äta av den övriga verksamheten.  

 

5.5.2 Analys 

Tabell 20. Sammanställning av kontrollrelaterade förväntningar: 1. Backsour-

cing sker för att få förbättrad kontroll över verksamheten. 

Kommun Förvänt-

ningen stöds 

Kommentar: 

Ingå  nej Inget behov av förbättrad kontroll. 

Jakob-

stad 

ja  Lättare att kontrollera planeringen och skapa konti-

nuitet i egen verksamhet.  

Lojo ja  Kontrollfaktorer var orsaken till att man började fun-

dera i första hand. 

Sjundeå ja  Kontrollfaktorer var orsaken till att man började fun-

dera i första hand. 

 

Som det i början av kapitlet nämndes uppfattas kontroll som strategi och koordinering, 

som i praktiken handlar om översikt, övervakning samt planering och förverkligande 
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av verksamhet. Övervakning har redan tagits upp i samband med kvalitetkapitlet. I 

fallen har övervakning i slutändan inneburit kvalitet men till övervakning hör också en 

process, vilket är viktigt att ta upp då man talar om kontroll. Därför nämns här också 

övervakning i form av kontroll. Det här stöds delvis av Hefetz & Warner (2004) som 

talar om övervakning i form av kontroll.   

Då det gäller planering och förverkligande av verksamhet är det enligt 

grundtrygghetschefen i Sjundeå lättare att övervaka, kartlägga, följa upp och göra 

utvärderingar av processer då man ordnar i egen regi. Det nämns också i 

utvecklingsprojektet (gjort av socialvårdschefen) om direkt feedback från personal, 

som leder till mindre mellansteg. Det här var enligt grundtrygghetschefen orsaken till 

att man började fundera på att ta tillbaka tjänsten. På motsvarande sätt talar social- och 

hälsovårdschefen i Jakobstad om planering och kontinuitet. Hon säger att det är 

betydligt enklare med förändringar och att få in nya rutiner i verksamheten då man 

ordnar tjänster i egen regi. Hon tar också upp att man inte alltid behöver gå via olika 

kontaktpersoner utan kan vara i direkt kontakt med personalen, vilket gör att 

mellanstegen blir mindre, på liknande sätt som i Sjundeå. I Sjundeå säger 

grundtrygghetschefen också att det var problematiskt att bara ha en familjearbetare i 

kommunen eftersom hon var tvungen att jobba väldigt mycket för sig själv, men ifall 

man tog tillbaka skulle man kunna skapa ett team. I Lojo säger överläkaren att de 

operativa fördelarna med backsourcing gjorde att man började diskutera möjligheten. 

Man skulle vinna betydligt mer flexibilitet i verksamheten om man ordnade själv. 

Detta är intressant, eftersom outsourcing i många fall utlovar flexibilitet. Dock har det 

i kapitel två med hjälp av Young och Macinati (2012) diskuterats att detta också kan 

leda till det motsatta, och detta verkar tydliggöras av Lojo.  

I Sjundeå, Jakobstad och Lojo tar man också upp översikten. Grundtrygghetschefen i 

Sjundeå säger att då man köpte tjänster av många småföretag försämrades 

helhetsbilden. På liknande sätt säger social- och hälsovårdsdirektören i Jakobstad att 

det blev svårt med kontinuiteten, speciellt i början då det kunde vara många aktörer 

verksamma som inte nödvändigtvis kände till den ordinarie verksamheten vilket ledde 

till att det uppstod svårigheter att få vårdkedjor att fungera bra. Överläkaren från Lojo 

berättar också om vårdkedjornas betydelse och säger att den förbättras genom att ta 

tillbaka eftersom man får dagsjouren och jouravdelningen under samma planering då 

de som utlagda varit aningen avskilda enligt honom. På grund av dels planering och 
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genomförande av verksamhet, dels översiktsorsaker, har de lagts på sidan som stöder 

förväntningen eftersom de tydligt försöker förbättra sin kontroll i dessa aspekter. Ingå 

skiljer sig från de övriga, och bildningschefen säger att det inte funnits något behov av 

kontroll av verksamheten. Hon säger att det i så fall gäller kontroll av medlen, men 

detta räknas inte med här eftersom det behandlats i ekonomikapitlet (5.2). Ingå stöder 

därmed inte förväntningen.  

Då orsaker till outsourcing med temat kontroll försökts få fram, ligger koncentrationen 

på kärn- och stödverksamhet. Intressant nog har man i samtliga fall kopplat kärn- och 

stödverksamhetstänkandet på något sätt. I Sjundeå säger grundtrygghetschefen att man 

outsourcade mindre verksamheter för att man skulle kunna koncentrera sig på kärnan 

till en början, då det gäller social- och hälsovården. I Ingå säger bildningschefen på 

motsvarande sätt att man lade ut skiftesvården p.g.a. att den var en så liten del av 

verksamheten och man kunde istället koncentrera sig på huvudverksamheten. 

Bildningschefen nämner dessutom själv kärn- och kringtjänster som är samma sak. I 

samband med detta säger hon dock att skiftesvården tillhör kärnverksamheten. Det här 

leder in på ett intressant spår eftersom författare som Young & Macinati (2012) varnar 

för att lägga ut kärnverksamhet eftersom man då lätt förlorar kontroll. I Ingå verkar 

detta dock inte ha skett. I Jakobstad säger social- och hälsovårdsdirektören att man 

funderat en aning i kärn- och stödverksamhetstänkande då man outsourcat och tror att 

det var en viktig orsak till att man fick verksamheten på fot igen. Hon påpekar att 

jouren är en viktig del av verksamheten men att den ändå är lite avskild. Detta kan 

därför anses vara stödverksamhet. I Lojo spekulerar överläkaren över om det kan ha 

varit frågan om kärn- och stödverksamhetstänkande. Han säger att det möjligen kan 

ha varit det eftersom man genom outsourcingen fick bukt med läkarbristen så att 

resurser inte behövdes tas från övrig verksamhet. 
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6. Slutdiskussion 

I föregående kapitel analyserades resultaten från undersökningen vilket bidrog till att 

svara på förväntningarna i avhandlingen. I detta kapitel återkommer avhandlingens 

syfte fram på nytt, dvs. att kartlägga orsaker till backsourcing i finländska kommuner. 

Men hjälp av resultaten och svaren på förväntningarna från föregående kapitel 

sammanfattas vilka orsaker som förekom i fallen och de delas in i viktighetsgrader. 

Efter detta kommer teori jämföras med praktik. Här redogörs också för det teoretiska 

bidraget som avhandlingen ger. Till sist diskuteras processens gång och fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Vilka orsaker förekommer? 

I resultat- och analyskapitlet läggs resultatet från undersökningen fram och 

förväntningarna besvaras. Förväntningarna var verktyg för att ta reda på om 

orsakskategorierna ideologi, ekonomi, innovation, kvalitet och kontroll förekom. 

Eftersom förväntningarna inte kunde besvaras entydigt blir det viktigt att sammanfatta 

förväntningarnas innebörd för orsakskategorierna. Syftet med avhandlingen är trots 

allt att kartlägga orsaker till backsourcing i en finländsk kommunalkontext. De olika 

orsakskategorierna innehöll ett flertal förväntningar. Även om alla förväntningar under 

kategorierna inte har uppfyllts betyder det inte att orsakskategorin skulle förkastas, det 

visar bara i vilken form den kan ta sig uttryck. Som följande redogörs de olika 

orsakskategorierna och hur de tar sig uttryck i de enskilda fallen och förväntningarna 

fungerar som stöd. I denna diskussion räcker det redan med att orsaken hittats i ett fall. 

Ifall orsaker hittats finns ett grönt plustecken i rutan.  
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Figur 2, Ideologi och backsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det gäller kategorin ideologi fanns det mera fynd i undersökningen än vad som 

förväntades. Utgångspunkten var att ideologi inte skulle vara förekommande eftersom 

backsourcing antogs ske av praktiska skäl som ekonomi och kontroll, och inte p.g.a. 

politik och lagstiftning. Det kom fram att det fanns en politisk vilja i fallen att ordna 

tjänster i egen regi även om det praktiska initiativet kommit från tjänstemän. Vad som 

inte kunde hittas var om den politiska viljan var partipolitisk.  Ingå var ett undantag 

där högerinriktade motsatte sig backsourcingen, bevisen var dock inte tillräckligt 

starka eller tydliga för att det skulle kunna anses vara frågan om partipolitik. Dessutom 

kunde inte stödet för backsourcingen kopplas till partipolitik heller, vilket gör att det 

inte uppstår ett grönt kryss i den rutan. Lagstiftning och rekommendationer kunde inte 

hittas i fallen men det här var tydligare eftersom man helt förnekade att de här skulle 

ha påverkat. 

För att sammanfatta har ideologi i form av politisk vilja hittats i fallen, men den 

politiska vilja är dock inte partipolitisk utan allmän. Därmed har ideologi i den 

bemärkelsen haft betydelse. 
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Figur 3, Ekonomi och backsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomikategorin förväntades vara den vanligaste orsaken till backsourcing. 

Ekonomi i form av inbesparing har också till synes varit den tydligaste orsaken i fallen. 

Det här var redan synligt i den verifierande fasen i undersökningsprocessen där 

orsakerna förekom i kommunernas protokoll.  Orsakerna bakom inbesparingen är 

flera. Hälften av fallen anser att det varit ekonomiskt besvärligt i kommunen medan 

andra hälften anser att den ekonomiska situationen inte haft betydelse. I flera av fallen 

handlar det om att outsourcingen blivit för dyr. Vad som är gemensamt för samtliga 

fall är att alla förväntar sig göra inbesparingar. Som följd av teorin fanns det en 

förväntning om att det skulle ligga avtalsmässiga problem bakom som hade lett till 

höga transaktionskostnader. Förväntningen kunde inte bekräftas eftersom ingen av 

fallen ansåg att det fanns avtalsmässiga problem i bakgrunden eller att det skulle ha 

varit svårt att ta sig ur avtalen.  

Ekonomiska orsaker till backsourcing handlar sammanfattningsvis om inbesparing. 

Inbesparing beror delvis på att kommunerna haft det ekonomiskt svårt och delvis på 

att outsourcingen varit dyr. Det ligger dock inga avtalsmässiga problem i bakgrunden 

eller höga transaktionskostnader.  
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Figur 4, Innovation och backsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovationskategorin är, på samma vis som ideologikategorin, inte någonting som 

förväntades som orsak. Spegelbilden till vad man kallar outsourcinginnovationer kan 

dock hittas. Outsourcingen uppfattades en gång i tiden som ett modernt sätt att lösa 

problem på, bl.a. resursbrist. Att man uppfattade outsourcingen som modernt gjorde 

också att man kunde hitta ett diffusionsmönster kommuner emellan. Innovation i form 

av backsourcing undersöktes därför på samma sätt. Även det i avhandlingen inte 

uttalas om mönster vad det gäller backsourcing, är det tydligt att kommuner tagit 

modell och inspiration av varandra. I flera av fallen uppfattade man inte outsourcing 

som modernt, och de fall som hade använt outsourcing som bot på resursbrist hade 

tagit tillbaka tjänsten eftersom de löst problemet med resursbrist. Det här bevisar att 

ett problem som gäller resursbrist behöver inte vara bestående, vilket är emot 

förväntningen.  

Man kan därför sammanfatta att innovationsrelaterade orsaker till backsourcing tar sig 

i uttryck i form av att outsourcingen inte uppfattas som modernt, att man tagit 

inspiration av andra kommuner och p.g.a. att man löst problemet som gäller resursbrist. 

Innovation kategorin har därmed haft betydelse. 
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Figur 5, Kvalitet och backsourcing 

Figur 6, Kontroll och backsourcing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en följd av Granqvists (1997) undersökning får man reda på att finländares 

inställning till outsourcing har att göra med deras uppfattning om kvaliteten på 

servicen. Det här framom andra faktorer som t.ex. ideologi. Till följd av det här 

skapades orsakskategorin kvalitet, eftersom det kunde tänkas ha betydelse för 

inställningen till backsourcing på samma vis som outsourcing. Kvalitet i form av 

servicekvalitet hade betydelse i samtliga fall även om man inte anger det som en direkt 

orsak. Det nämns med jämna mellanrum att syftet är att erbjuda en så bra kvalitet som 

möjligt åt medborgarna. Man anger dock inte att servicekvaliteten skulle ha varit sämre 

då tjänsten varit utlagd. Det fanns även ett antagande om att problem med 

genomskinlighet kunde förekomma. Genomskinlighetsproblem var inte lika tydliga 

men kunde hittas. 

Kvalitetsmässiga orsaker till backsourcing handlar om att säkerställa servicekvaliteten 

och att lösa genomskinlighetsproblem. 
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Kontrollkategorin förväntades vara huvudorsak till backsourcingen tillsammans med 

ekonomikategorin. Orsaker relaterade till kontroll var inte förekommande i 

protokollen eller artiklarna men då intervjuerna gjordes kom det fram i flera av fallen 

att kontrollorsakerna var där diskussionen startade. Problem som översikt, planering 

och övervakning förekom alla i flera av fallen. Det här ville man ordna bot på. Då 

diskussionen öppnades märkte man också att man kunde göra ekonomiska 

inbesparingar.  

Man kan därför sammanfatta att kontrollorsaker förekommer i form av översikt, 

planering och förverkligande av verksamhet samt övervakning. Kontroll hade därmed 

betydelse.  

Alla orsakkategorier förekommer på något sätt. Kategorierna tar sig i uttryck och 

förekommer på olika sätt som kapitlet visar. Den övergripande förväntningen om att 

orsaker bara skulle hittas inom kategorierna ekonomi och kontroll stämmer inte.  

 

6.2 Viktighetsgraden på orsakerna 

Grundtanken var att se om exempelkommuner kunde hittas för de olika 

orsakskategorierna. Förväntningen var att orsakskategorierna ekonomi och kontroll 

skulle dominera. I identifierande och bekräftande fasen dominerade de 

ekonomirelaterade orsaker men i fördjupningsfasen kom även andra orsaker fram. 

Resultatet visar att alla orsakskategorier påträffats i någon form. Resultaten visar att 

backsourcing görs av flera orsaker och att orsakerna förekommer samtidigt. Då 

intervjuerna genomfördes funderades det även kring vikten av orsakerna och därför 

har följande tabell utarbetats. 

Tabell 21, Viktighetsgrad av orsaker i de enskilda kommunerna 

  Sjundeå Ingå Jakobstad Lojo 

Ideologi (1)  (1) (1) 

Ekonomi 2 1 2 2 

Innovation 3 2 (1) (1) 

Kvalitet (1) (1) (1) (1) 

Kontroll 1   1 1 
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Tabellen lägger fram orsakskategorierna i viktighetsordning för de enskilda fallen. 

Tabellen har varit svår att utarbeta och baserar sig på tolkningar av de utförda 

intervjuerna och vilka faktorer som uppfattas tillhöra de olika kategorierna. Tabellen 

tydliggör att orsakskategorierna går in i och har att göra med varandra.  

I fallet Sjundeå var det den förändrade lagstiftningen som satte bollen i rörelse, vilket 

uppfattats som en ideologirelaterad orsak. Orsaken till att den i tabellen är inom 

parentes är det inte varit en direkt orsak till backsourcingen utan snarare funnits i 

bakgrunden. På samma vis har även servicekvalitet uppfattats som en bakgrundsfaktor 

som måste uppfyllas. Som en följd av den nya lagstiftningen var man orolig att 

kvalitetsperspektivet inte skulle uppfyllas och samtidigt fanns det en skepsis mot 

privata utförare och man ansåg att helhetsbilden led av att ha tjänsten utlagd. Det här 

har i avhandlingen uppfattats som kontrollrelaterade orsaker. När man började gå 

igenom processer och planera verksamheten kom man fram till att det både fanns 

kompetens och personalresurser (innovation) och att man kunde göra större 

inbesparingar (ekonomi).  

Fallet Ingå är mera renodlad än de andra kommunerna då det gäller orsaker. 

Bildningschefen är tydlig med att det är frågan om ekonomiska orsaker men att man 

naturligtvis också i bakgrunden funderat på kvaliteten. Efter det har man tagit modell 

av andra kommuner hur tjänsten ska ordnas, vilket i avhandlingen ses som en 

innovationsrelaterad orsak.  

Fallen Jakobstad och Lojo liknar varandra på många sätt, och det har att göra med att 

tjänsten som backsourcats i båda fallen är frågan om jourverksamheten. I Jakobstad 

fanns det en politisk beställning att ta hem jouren och i Lojo ville man undvika 

outsourcing (ideologi). Det här har uppfattats som en bakomliggande faktor och har 

därför lagts inom parentes. Samtidigt ansåg man i båda kommunerna att det uppstått 

mera mellansteg och operativa nackdelar till följd av outsourcingen som man ville 

lösa. I bakgrunden låg även läkarbristen som i båda fallen ursprungligen lett till att 

man lagt ut tjänsterna. Läkarrekryteringen hade sedan förbättrats, vilket gav 

kommuner bättre förutsättningar att ordna tjänsten själv (innovation). Även i de här 

fallen låg kvaliteten på tjänsterna i bakgrunden. När man började fundera på att ta 

tillbaka tjänsterna märkte man att det också uppstår inbesparingar (ekonomi).  
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Fynden är intressanta. Även om det via nyhetsartiklar och protokoll framkommer att 

ekonomirelaterade orsaker i form av inbesparing är det argument som läggs fram för 

backsourcing, kan vi via intervjuerna konstatera att det bara är en del av sanningen. 

Flera av orsakskategorierna förekommer samtidigt men i tre av de fyra fallen kommer 

de ekonomirelaterade orsakerna först i andra hand medan de kontrollrelaterade 

orsakerna kommer i första hand. De övriga kategorierna kvalitet, innovation och 

ideologi är förekommande men ligger i bakgrunden.  

 

6.3 Teori och praktik 

Rent teoretiskt fanns det en förväntning om att exempelkommuner kunde hittas för 

varje orsakskategori. Det skulle därmed finnas en kommun som kännetecknas av 

ideologirelaterade orsaker, en kommun som kännetecknas av ekonomirelaterade 

orsaker o.s.v. Orsakerna till backsourcing är teoretiskt renodlade, men i praktiken visar 

det sig att flera orsaker är förekommande vid backsourcing, och att de inte i regel är 

av olika viktighetsgrader. Teorin motsvarar praktiken rätt bra i den mån att 

orsakskategorierna har kunnat prickas av rätt bra, även om varje enskild kommun 

hamnat in på flera orsakskategorier. Behov av flera kategorier har inte funnits. 

Kategoriindelningen och vad som hör till vilken kategori baserar sig helt och hållet på 

tolkning. Det är möjligt att indelningen kunde göras annorlunda av olika skribenter. I 

slutet av avhandlingens tredje kapitel diskuterades det att fördelningen möjligen kunde 

göras annorlunda om det finns behov till det. Något behov har inte funnits. 

Ideologikategorin och ekonomikategorin fungerar bra och innovationskategorin 

fungerar till sitt upplägg men namngivningen kan diskuteras. Kategorin har hållit sitt 

nuvarande namn för att avhandlingen ska vara konsekvent i sitt upplägg. 

Kvalitetkategorin flyter i praktiken in bland andra kategorier även om den teoretiskt är 

renodlad. Då det gäller kontroll fungerar kategorin bra även om den i praktiken kan 

kopplas till kvalitetskategorin.  

Då det gäller förväntningarna som utarbetades, motsvarade de ideologirelaterade 

förväntningarna delvis. Förväntningarna stämde i den mån att det inte fanns något 

partipolitiskt förespråkande för backsourcing och inte heller någon lagstiftning eller 

rekommendation som skulle kräva det. Dock fanns det i fallen en allmänpolitisk vilja 

vilket inte förväntades. De ekonomirelaterade förväntningarna stämde mest men 
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förväntningen om att kommunen hade det ekonomiskt besvärligt i backsourcing skedet 

motsvarades bara till hälften. De innovationsrelaterade förväntningarna uppfylldes 

också bra men med ett undantag, backsourcingen sker också fast outsourcingen skett 

p.g.a. resursbrist. De kvalitetsrelaterade förväntningarna motsvarade en av två 

förväntningar där genomskinlighetsproblem inte i regel var ett problem.  Den 

kontrollrelaterade förväntningen motsvarade till största delen där en kommun av fyra 

inte ansåg det som en faktor. 

Som det nämndes när outsourcing begreppet definierades i början skulle det återgås 

till Anttiroikos definition av outsourcing i slutdiskussionen. I undersökningen har 

fallen handlat om köptjänster som är en av de vanligaste former av outsourcing. Andra 

former av outsourcing som Anttiroiko definierar har inte påträffats. Komulainen 

(2010) påstår att outsourcingen varit vanligast i social- och hälsovårdstjänster i 

Finland. I undersökningen om backsourcing var tre av fyra fall frågan om social- och 

hälsovårdstjänster. Det verkar som att backsourcing sker inom de sektorer där 

outsourcing är vanligt men det här är bara en spekulering och kräver mer 

undersökning. 

NPM har kritiserat den offentliga sektorns effektivitet och kvalitet (Martikainen 2010) 

och ser outsourcing som en lösning för att uppnå bättre effektivitet och kvalitet (Hefetz 

& Warner 2004). I fallen hittar man dock samma orsaker om effektivitet och kvalitet 

för att ta tillbaka tjänster till den offentliga sektorn. En av huvudfaktorerna med 

outsourcing är att uppnå inbesparingar genom konkurrens (Young & Macinati 2012). 

Det här är svårt då det bara finns en aktör på marknaden t.ex. i fallet Jakobstad var 

Attendo den enda som kunde ge ett erbjudande i upphandlingsprocessen. Brown & 

Potoski (2003) har en teori angående det här, de hävdar att offentliga tjänster kan vara 

svåra att outsourca p.g.a. all den specialkunskap de behöver. Detta kan i sin tur leda 

till höga fasta kostnader som gör tjänsten dyr. Eftersom samtliga fall av kommuner 

lyckats göra inbesparingar genom att backsourca måste det finnas förklaringar till 

varför outsourcingen blivit dyr. Tjänsternas karaktär och höga fasta kostnader kan vara 

en möjlig förklarande faktor. Teorin pekar mycket på transaktionskostnader men dessa 

hittas inte direkt i fallen men de kan ändå vara bakomliggande faktorer. Plantiga (2011) 

påstår att transaktionskostnadernas storlek blir större i små kommuner än i stora 
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kommuner i samband med outsourcing. Om man lägger inbesparingssummorna i 

relation till medborgare får vi följande tabell: 

Tabell 22, Inbesparing per invånare 

  Sjundeå Ingå Jakobstad Lojo 

Inbesparing/ 
25,90 € 15,80 € 4,13 € 2,12 € 

invånare 

 

Sjundeå och Ingå har båda under 7 000 invånare medan Jakobstad och Lojo båda har 

över 19 000 invånare. Från tabellen kan man se att inbesparingarna är mera betydande 

i de mindre kommunerna men hur stor del av dessa som är transaktionskostnader kan 

man bara spekulera om. 

Under avhandlingens gång har risker med outsourcing kartlagts. Det fanns en 

förväntning om att misslyckad outsourcing leder till backsourcing men 

undersökningen visade dock att orsakerna inte direkt har att göra med misslyckad 

outsourcing. Långt ifrån alla risker som togs upp med outsourcing har uppfyllts. 

Backsourcing beror därför inte bara på misslyckad outsourcing som de få 

undersökningar som gjorts om backsourcing påvisat, utan kan även vara frågan om ett 

strategiskt val. Med tanke på de risker som finns med outsourcing och som inte 

bekräftas i denna avhandling bör det påpekas att även om risker finns behöver det inte 

leda till backsourcing. Det kan t.o.m. vara en situation där backsourcing inte är möjligt. 

Därför syns de inte i avhandlingen eftersom avhandlingen bara använt sig av fall där 

backsourcing skett. Van Deventer & Singh (2012) och Whitten & Leidner (2006) tar 

t.ex. upp höga övergångskostnader. Övergångskostnader är kostnader som associeras 

med att ta tillbaka en tjänst. Kostnaderna kombinerat med komplicerade avtal av 

utförare kan leda till att en kommun fortsätter köpa tjänster av en dålig utförare (Farneti 

& Young 2008). Det här bekräftar också Drauz (2014) när han talar om att avtalen kan 

avgöra om backsourcing överhuvudtaget är möjlig. Det betyder att det kan finnas andra 

fall som kännetecknas av de här riskerna men som inte kunnat backsourca. 

Om man går från praktiken tillbaka till teorin kan man konstatera att eftersom 

teoridelen arbetats fram induktivt har avhandlingen också gett ett teoretiskt bidrag till 

teorin om orsaker till backsourcing. På basen av studien kan följande teoretiska utsagor 

göras: backsourcing sker p.g.a. ideologiska, ekonomiska, innovativa, kvalitetsmässiga 

och kontrollmässiga orsaker. Mera specifikt sker backsourcing p.g.a. politisk vilja men 



103 

den behöver inte vara partipolitisk. Backsourcing sker också som en följd av att 

organisationer vill uppnå inbesparingar och som en följd av förbättrad tillgång till 

resurser. Slutligen sker backsourcing för att säkerställa kvaliteten och för att återta 

kontrollen över verksamheten. 

 

6.4 Processens gång och fortsatt forskning  

Att undersöka backsourcing är mycket intressant men samtidigt också besvärligt. 

Eftersom en befintlig teori inte fanns arbetades det fram en induktivt. Teorin arbetades 

fram då undersökningsmodellen ännu var oklar. Att teorimässigt gå via outsourcing 

visade sig dock vara ett fungerande koncept eftersom det gick bra att arbeta fram en 

spegelbild av fenomenet och därefter skapa förväntningar. Undersökningen fick en 

deduktiv karaktär. Teorimässigt kommer det troligtvis att bli lättare i framtiden 

eftersom backsourcing troligen kommer bli vanligare i den offentliga sektorn, kommer 

man också ha bättre tillgång till litteratur och undersökningar kring ämnet.  

Själva undersökningen var en utmaning eftersom det inte finns någon förteckning över 

vilka kommuner som backsourcat i Finland. Artikelsökningsmetoden kan diskuteras. 

Det kan bli svårt att göra en exakt likadan studie eftersom artiklar försvinner och byter 

ordning på internet. Det kommer också nya fall, vilket gör att ordningen på fallen i 

undersökningen förändras. Artikelsökningen var dock en metod som lämpade sig till 

följd av att en studie i exemplifierande syfte gjordes. Om man skulle forska vidare i 

ämnet vore det väsentligt att göra en heltäckande förteckning över Finlands kommuner 

och vilka som backsourcat. Då kunde man möjligen tänka sig en kvantitativ analys där 

man kunde uttala sig om hur vanligt fenomenet är och även koncentrera sig på olika 

sektorer. Som ett resultat av avhandlingen är det möjligt att man via en kvantitativ 

analys inte skulle komma fram till de egentliga orsakerna till backsourcing, till det 

skulle man behöva göra en kvalitativ analys. Orsaken till det är att kvantitativa analyser 

skulle snappa upp de ekonomiska orsakerna medan kontrollorsakerna kommer fram 

då man intervjuar. Den kvalitativa analysen kunde göras bättre om man hade en 

förteckning och då kunde man bättre göra upp kriterier på fall. I den här 

undersökningen användes årtal som kriterium för att få fram så mycket information 

som möjligt. 
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Det var en stor fördel att samtliga informanter gick med på intervju. Den mänskliga 

faktorn spelade roll. Informanterna kommunicerade på olika sätt, vissa berättade 

ingående om samtliga ämnen medan andra var mer kortfattade. Jag upplevde också att 

man i ett av fallen höll tillbaka information. Det har troligen betydelse hur länge 

informanterna arbetat i sin position vilket aktualiserades då det frågades 

bakgrundsfrågor om varför man outsourcat. Även om det inte var huvudsyftet med 

undersökningen kunde det ändå fungera bra som bakgrundsinformation. Eftersom 

problem av den här typen var förekommande även om backsourcingen skett nyligen, 

anser jag det var bra att årtal valdes som kriterium. Det kunde ha varit svårare att finna 

rätt personer och att få ut tillräckligt med information av informanterna om 

backsourcingen hade skett ännu tidigare.  

Det finns många olika spår som man kan ta för en fortsatt forskning. Eftersom 

fenomenet ännu är nytt finns det mycket outforskad mark. Avhandlingen fungerar bra 

som en kartläggande studie av backsouring och kunde användas som inspiration till 

vidare studier. Förväntningar och orsaker är möjligen i det här skedet för allmänna för 

att användas som sådana, men kunde utvecklas till mera utformade hypoteser. I 

avhandlingen har fenomenet närmats från många olika synvinklar, vilket gör att 

inspiration finns att ta från många håll. Risker som finns i samband med outsourcing 

har också behandlats i avhandlingen, men som tidigare konstaterats behöver inte alla 

organisationer som upplevt dem ha backsourca. Det finns med andra ord också ett helt 

område med misslyckad outsourcing som man kunde ge sig in på. 

De teoretiska bidraget och utsagor som gjorts i samband med avhandlingen kan med 

fördel föras vidare och testas i ett offentligt sammanhang.  
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7. AVSLUTNING 

Syftet med avhandlingen var att kartlägga orsaker till backsourcing i finländska 

kommuner. Forskningsfrågan var: Vilka är orsakerna till att finländska kommuner 

backsourcar? I avhandlingen utvecklades induktivt en teori som skulle hjälpa till att 

svara på frågan. Teoretiskt kom jag fram till att orsaker till backsourcing kunde läggas 

i kategorierna: ideologi, ekonomi, innovation, kvalitet och kontroll. Av kategorierna 

härleddes sedan förväntningar som skulle vägleda i att finna orsakerna i en finländsk 

kommunalkontext.  

Undersökningen gjordes genom en exemplifierande kvalitativ fallstudie där 

kommunerna Sjundeå, Ingå, Jakobstad och Lojo användes. I praktiken visade det sig 

att ideologi förekom i form av allmänpolitisk vilja att backsourca. Ekonomi förekom i 

form av inbesparing. Innovation förekom i form av att man fått bot på resursbristen 

och tagit modell av andra kommuner samt att outsourcing inte uppfattas som modernt. 

Kvalitet förekom i form av en vilja att säkra servicekvaliteten och genomskinligheten. 

Kontroll förekom i form av behov av översikt, planering och övervakning av 

verksamheten. Orsakskategorierna var mera förekommande än väntat och i nästan alla 

fall var samtliga orsakskategorier förekommande på något vis. Det här visar att 

backsourcing görs på grund av många olika orsaker. Viktighetsgraden av orsakerna 

var inte tydlig men man kan ändå urskilja att ekonomiska orsaker, som till synes är det 

mest betydande, kommer i andra hand medan kontrollorsaker ofta kommer i första 

hand. 

På basen av studien kan följande teoretiska utsagor göras: backsourcing sker p.g.a. 

ideologiska, ekonomiska, innovativa, kvalitetsmässiga och kontrollmässiga orsaker. 

Mer specifikt sker backsourcing p.g.a. politisk vilja men den behöver inte vara 

partipolitisk. Backsourcing sker också som en följd av att organisationer vill uppnå 

inbesparingar och som en följd av förbättrad tillgång till resurser. Slutligen sker 

backsourcing för att säkerställa kvaliteten och för att återta kontrollen över 

verksamheten.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor* 

1. Berätta kort om tjänsten ni återtagit 

o Hur förhåller den sig till era sektorer? 

2. Kan du förklara processen en aning? 

o Var startade tanken om att ni kunde ta tillbaka tjänsten? 

o Vems initiativ? 

3. Vad var orsaken/orsakerna till att ni tog tillbaka tjänsten? 

o Fanns det meningsskiljaktigheter mellan politiker och 

tjänstemän?  

o Fanns det meningsskiljaktigheter mellan politiker? 

o Fanns det meningsskiljaktigheter mellan tjänstemän? 

o Har det (backsourcing) rekommenderats som metod att ordna 

tjänster på uppifrån? 

o Har ni hört om andra t.ex. kommuner, där en sådan lösning 

fungerat? (backsourcing)  

o Fanns det ekonomiska motiveringar? Försökte ni spara genom 

att ta tillbaka? 

o Uppnådde utläggningen era dåvarande ekonomiska mål? 

o Har kvaliteten på tjänsten spelat en betydande roll?  

o Upplever ni att det fanns kontrollbehov?  

o Vad är era erfarenheter av utföraren?  

o Var genomskinligheten och kommunikationen på en bra nivå?  

o Var ert avtal med utföraren långt eller kort? 
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4. Vad var ursprungstanken/orsaken till utläggningen? (kontext) 

o Fanns det meningsskiljaktigheter mellan politiker och 

tjänstemän? Eller sinsemellan?  

o Har det rekommenderats som metod att ordna tjänster på? 

o Har ni hört om andra t.ex. kommuner, där en sådan lösning 

fungerat? 

o Fanns det ekonomiska motiveringar? 

o Har kvaliteten på tjänsten spelat en betydande roll?  

o Upplever ni att det fanns kontrollbehov?  

5. Har kommunen/staden en tradition av att lägga ut tjänster? 

o Hur mycket har kommunen ungefär utlagt? 

o Hur är det med din sektor? 

o Uppfattade ni utläggning som någonting modernt? 

6. Hur ser tjänsten ut idag? Är ni nöjda? 

o Har tjänsten uppnått målen? 

 

*De numrerade frågorna skickades iväg på förhand. Frågorna som finns i punktform 

skickades inte på förhand och fungerade som tilläggsfrågor eller klargörandefrågor till 

vad informanterna redan hade svarat.  

 


