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Sammanfattning 
 
Ett växande EU och globalisering har öppnat marknaden för länder med konkurrenskraftiga 
produktionskostnader och priser. Svenska företag ser ett ändrat köpmönster hos konsumenter. 
Pengar läggs på upplevelse istället för det materiella och finns ett billigare likvärdigt alternativ 
prioriteras det.  
 
Internationellt sett är Sveriges produktionskostnader höga i de flesta branscher. För att konkurrera 
prismässigt tvingas företag kostnadseffektivisera. En alltmer diskuterad och använd strategi är 
outsourcing. Outsourcing innebär att valda delar av värdekedjan läggs ut till andra länder med lägre 
kostnader.  
 
Svenska företag som säljer svensktillverkade produkter står inför ett vägval. Om företaget har en 
inarbetad affärsidé som går ut på att sälja svensktillverkade produkter kanske det är värt ett högre 
pris för tillverkning. Är kunderna till produkterna priskänsliga kanske det är taktiskt att lägga ut 
produktionen för att erbjuda ett lägre pris.  
 
Syftet med denna uppsats är att studera och utvärdera hur outsourcing påverkar den svenska 
glasindustrin och dess kunders uppfattningar om produkterna.  
 
I analysen kom vi fram till att glasindustrin är i en avgörande fas och under stor förändring. Vi kan 
identifiera en trend som präglar hela enkätundersökningen hos kunderna. Trenden är att köpmönster 
och typkund håller på att förändras. Den visar att en yngre kundgrupp handlar bruksglas på impuls 
vilket tyder på ett låginvolverat köpbeteende. Däremot kräver den andra produktgruppen inom 
glasindustrin, konstglas, ett höginvolverat köpbeteende vilket främst den äldre kundgruppen står 
för. Vad företagen tycks förbise är att så småningom kommer den yngre kundgruppen att bli den 
köpstarka äldre som köper konstglas. I marknadsföringsmixen saknas hos de flesta en seriös 
satsning på Internet.  
 
I frågan om ”svenskheten” tycks även samma trend råda. De yngre kundgrupperna menar att det 
inte spelar så stor roll var produkten är tillverkad. De prioriterar andra egenskaper och faktorer.  
 
I företagets perspektiv är det dock viktigt att inse att även om kunder tycker att det inte spelar någon 
roll var produktionen ligger så kan det påverka verksamheten på lång sikt. Det intima förhållandet 
mellan utveckling/design och produktion kan påverka företagets och produkternas image mer än 
vad man tror. Att outsourcing ofta är en irreversibel process kan i längden skada ett företags 
affärsidé som grundas på djupa traditioner och kulturarv. Samtidigt anser vi att man måste anpassa 
sig till moderna förutsättningar.  
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1. Inledning 
 
 
Internationellt sett är Sveriges produktionskostnader höga i de flesta 

branscher. Något förenklat är anledningen till det en hög tillväxttakt 

i ekonomin och landets BNP sedan slutet av 1940-talet. När sedan 

tillväxten stagnerade på 70-talet minskade inte lönetrycket i samma 

utsträckning. På grund av detta har svenska företag det senaste 

decenniet tvingats pressa ned kostnader alltmer.  

 
 
1.1 Bakgrund  
 
I en värld alltmer påverkad av globalisering har trycket på företag i högkostnadsländer ökat 
drastiskt för att bli mer kostnadseffektiva. En rad handelshinder har undanröjts och öppnat upp för 
nya konkurrenter från till exempel Östeuropa, Kina, Indien och Sydostasiatiska länder (SNS, 2004).   
 
En strategi för att möta den ökade konkurrensen är att använda sig av outsourcing. Outsourcing 
innebär att ett företag flyttar delar av sin värdekedja till andra länder, så kallade låglöneländer, för 
att minska de totala kostnaderna. Många företag som valt att outsourca har lagt ut delar som kan 
standardiseras och som inte direkt bär upp varumärket. Företaget kan då frigöra resurser och minska 
sina kostnader för produktion. De frigjorda resurserna kan då läggas på företagets kärnverksamhet 
(Metall, 1997, 1). Utkontraktering är ett annat begrepp som är synonymt med outsourcing (IDG, 
2005). Även begreppet utlokalisering används i sammanhanget.  
 
Det förekommer en viss "följa-John-mentalitet". Företagen ser en potential till ökad lönsamhet då 
utflyttning av delar av värdekedjan diskuteras alltmer. Det leder till att fler och fler börjar undersöka 
sina möjligheter (SIF, 2004). När Exportrådet nyligen höll sin exportdag bekräftades denna trend av 
bland andra Peter Rosta, exportrådets Kinachef (SvD, 2005, 1).  
 
Telekombranschen var tidigt ute med att prova outsourcing och nu är det fordonsindustrins tur. 
Exempel på företag som planerar att outsourca viss verksamhet är Electrolux. Östeuropa, Mexiko 
och Asien är i fokus för att ta över viss produktion på bekostnad av fabriker i USA, Sverige och 
övriga högkostnadsländer i Europa (SvD, 2005, 2).  
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Debatten är brännande het i Frankrike som har en mängd företag som outsourcat delar av sin 
verksamhet till lågkostnadsländer. Åsikterna är delade om orsaker och fördelar respektive 
nackdelar. En rapport hävdar att utlokalisering av verksamhet sker i alla sektorer av ekonomin. 
Presidenten Chirac menar att produktiviteten väger tyngre än de låga kostnaderna i Asien osv. Detta 
motsägs dock av företagsledarna eftersom de snabbt överför teknisk kunskap till företagen i 
lågkostnadsländerna. Enligt studien är det främst behovet av att etablera sig på nya marknader som 
outsourcing används. En drivkraft är dock konsumenters ökade priskänslighet, vilket gynnar 
utlokaliseringar. En annan rapport hävdar dock att utlokaliseringar är långt ifrån oundvikligt. Den 
visar på framgångsrika företag som valt att stanna på hemmamarknaden men ändå lyckats väl även 
internationellt. Orsaken sägs vara att de är regionalt förankrade och satsat på utbildning av 
anställda. Med det menar de att de inte skulle kunna göra lika konkurrenskraftiga produkter när det 
gäller kvalitet. (SvD, 2005, 3) 
 
Traditionellt sett har man sålt produkter med unika produktfördelar som differentierande argument. 
Med upplevelseindustrins intåg har denna konkurrensstrategi tvingat företag att uppdatera sin syn 
på konsumenters efterfrågan på prylar. För två år sedan visade en undersökning att upplevelse-
industrin hade högre tillväxt än andra industribranscher (DN, 2003, 2). Handelns utredningsinstitut 
som utser årets julklapp i Sverige är ett lekfullt mått men kan ändå ge indikationer på konsumenters 
ändrade köpmönster (HUI, 2005). Konsumenter vill hellre ha upplevelser än saker i sina julklappar. 
”Intresset för prylar håller på att svalna.” (Di, 2004). Trots att antalet anställda inom näringen 
minskade visade upplevelseindustrin på fortsatt tillväxt, enligt en rapport från Stiftelsen för 
Kunskaps- och Kompetensutveckling (Gotlandska.se, 2005).  
 
Kostnadsreduktion och fokus på kärnverksamheten har varit ett dragplåster för att outsourca. Dock 
finns det en del risker med detta. En risk som Sasja Beslik, ansvarig för etikanalys på fondföretaget 
Banco säger i en artikel i Dagens Nyheter är att etiken glöms bort. Ett exempel är låglönelandet 
Kina som den senaste tiden haft en magnetisk dragningskraft på svenska företag. Men samtidigt 
som intresset för landet skjuter i höjden duggar larmrapporterna om smutsiga fabriker och 
slavarbete allt tätare. I dagspressen har ett flertal fall av ogynnsamma förhållanden på fabriker i 
landet uppmärksammats. Organisationerna Swedwatch och Fair Trade Center som bland annat 
verkar för bättre arbetsvillkor i utvecklingsländerna är förvånade över den dåliga kontrollen. De 
menar att det är av stor vikt för företagen att ta reda på arbetsförhållanden. Visar det sig att det finns 
oetiska förhållanden som barn och slavarbete i de tillverkande fabrikerna kommer det att kunna 
skada det säljande företaget rejält. Mycket pengar och tid kommer sedan krävas för att bygga upp 
förtroende och lojalitet på nytt. (DN, 2005, 1)  
 
Företagen måste ställa sig frågan vad det är som får konsumenter att köpa deras produkter. De 
måste också ställa sig frågan om det är den svenska traditionen som genomsyrar hela tillverkningen 
på produkten. En annan fråga som diskuteras mer än någonsin är vilket värde varumärket ”Made in 
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Sweden” har. För många står det ännu för kvalitet och pålitlighet som i sin tur kan sägas vara en del 
av en lätt chauvinistisk svensk självbild. Men av den präglade globaliseringen, ökade konkurrensen 
och ett växande EU gäller nya förutsättningar. Klassiska svenska företag som Saab, Volvo och 
Kalles Kaviar är inte längre svenska. Tillverkningen ligger i lågkostnadsländer och ägarna är inte 
svenska längre. Men lönerna ökar också i dessa länder och den utvecklingen kan gå fort säger Sten 
Axelsson som är analytiker vid Nutek. (Nutek, Tempo, 2005)  
 
I tidskriften Form beskriver formgivaren Malin Lindahl verksamheten och hur viktigt det är med 
”Made in Sweden”. Nu när design marknadsförs på bred front i Sverige, t ex genom Designåret 
2005, är frågan om det spelar någon roll om produktionen ligger i Sverige eller utomlands. Lindahl 
menar att den tanken upptar dem dagligen. Eftersom det är oprövat för glasbruksindustrin vet hon 
inte hur det kommer att påverka dem. Hon tror att det viktigaste är att man behåller själva idé- och 
formgivningsarbetet i Sverige. Dels för att bevara arbetstillfällen men också för att det är kärnan till 
hela konceptet ”Made in Sweden”. (Form, 2004)  
 
Charlotte Brogren, forskningsdirektör på ABB betonar i stället vikten på ett internationellt 
samarbete. Genom att bilda nätverk med företag inom samma bransch kan man möta kundernas 
krav och förväntningar. Hon tror att ”Made in Sweden” snart spelat ut sin roll, det viktiga är inte 
längre var produkten tillverkas utan hur den är. Hon säger också att för att nå framgång krävs det att 
man lierar sig med rätt samarbetspartners. (Ångpanneföreningen, 2003)  
  
Trots att stor del av tillverkningen hos företag med starka ”svenska” varumärken sker utanför 
Sverige har de fortfarande en stark svensk profil. ”Saab behöver inte kännas mindre svensk för att 
den tillverkas i Tyskland, varumärken formas inte i fabriker” säger varumärkesstrategen Mats 
Fogelberg. Han menar att varumärken kan laddas med vad som helst så länge företaget kan hålla det 
de utlovar. Han tillägger att man i sin kommunikation om produkten dock kan berätta den svenska 
historien, tankarna och drömmarna. (SvD, 2005, 4)  
 
Att Sverige har en lång historia och tradition inom konsthantverk beskrivs bland annat på den 
officiella webbplatsen för landet: ”Sverige har en lång och stolt historia inom konsthantverk och 
dess moderna, industriella förlängning design.” Sverige fick sin start som världsledande nation 
inom både design och arkitektur 1925 då uttrycket Swedish Grace myntades vid världsutställningen 
i New York. Det varade ända fram till mitten av 1960-talet. I vår moderna historia är det den 20-
åriga perioden mellan 1965 och 1985 som kan betecknas som en nedgång inom området. Under 
andra hälften av 1980-talet presenterade sig svenska formgivare för en internationell publik och fick 
snart ett kraftigt genomslag i internationella design- och livsstilsmedia. Den nya generationens form 
bar samma uttryck som kännetecknade det som under första hälften av 1900-talet blivit känt världen 
över som Swedish Grace och Swedish Modern. Enkelheten, användbarheten, den ljusa färgskalan 
och respekten för naturliga material blev återigen framgångsfaktorer. (Sweden.se, 2005)  
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En annan mer kritisk bild av den svenska designtraditionen ger Linda Rampell i sin Designatlas 
(2003). I den hävdar hon bl a att ”i begäret efter makt och i skenet av sanning bildades och bevaras 
den modernistiska designdiskursen i Sverige. Där sanningen är självkonstruerad och legitimerar 
utövningen av makt. En makt som tar sig i uttryck i en specifik socialistisk estetik med syftet att: 
uppfostra svenska i ’god’ smak, designa en nationalidentitet, upprätta en visuell regim, uppmuntra 
produktion av ’god’ design --- denna ideologi fortlever än idag och manifesterar sig genom en 
upprepning av en estetik och framför allt av ett sätt att tänka.” (Rampell, 2003) 
 
År 2000 publicerades Statens insatser för form och design i vilken man bl a kan läsa:  
”En förnyelsebenägen nation, som vill ge ett intryck av kreativitet och ungdomlighet, profilerar sig 
annorlunda än ett land som vill framhålla sin gamla historia och etablerade värden. En urban och 
internationellt inriktad kultur kommunicerar på ett annat sätt än en kultur som vill framhålla och 
utveckla den regionala särarten och sitt kulturarv.” Vidare kan man läsa att det gäller att bevara 
Sverigebilden och marknadsföra den internationellt. ”Eftersom form och design i så hög grad 
handlar om synliga objekt eller grafiska uttryck, spelar utställningar en central roll och är ett 
effektivt medel för att främja Sverigebilden.” (SOU, 2000:75)  
 
Sverigebildens spridning i världen har fått stor hjälp genom glasindustrin. En av de mest 
namnkunniga formgivarna är Bertil Vallien som nått stor världsomfattande framgång de senaste 
decennierna. Blåsning av glas introducerades enligt traditionen i Sverige redan under 1500-talet när 
Gustav Vasa tog hit glasblåsare från Venedig men det lär ha förekommit bl a i Vadstena kloster 
redan tidigare under medeltiden. (SVT, 2005, 1). Den svenska glasindustrin är djupt 
traditionsbunden och står nu även den inför ökad konkurrens och förändringar i konsumenters 
köpbeteende (SvD, 2005, 5).  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ofrånkomligen har svenska företag påverkats av globaliseringen och vi kommer säkerligen att få se 
fler konsekvenser i samband med detta.  
 
I och med globaliseringen, som lett till en öppnare och mer konkurrerande marknad, har företag 
känt av en ökad press på att sänka produktionskostnader. Pressen tvingar företagen att välja olika 
strategier för att överleva om marknaden redan är mättad. En allt vanligare strategi med anledningar 
som kostnadseffektivitet och möjlighet till fokusering på sitt kärnområde är outsourcing. Vilken del 
av värdekedjan som är lämplig att outsourca beror på bransch. (Metall, 1997, 2)  
 
I och med att outsourcing är ett relativt nytt fenomen är konsekvenserna inte helt utredda. Ett 
problem är att outsourcing är en irreversibel process, d v s att när man väl lagt ut en del av 
verksamheten är det i stort sett omöjligt att ångra och ta tillbaka (Wasner, 1999). Dessutom visar en 
rapport att hälften av alla försök med outsourcing misslyckas i den meningen att de önskvärda 
målen med kostnadsreducering inte uppfylls (Schniederjans, 2005).  
 
Vad som har uppmärksammats och ifrågasatts på senaste tiden är den utflyttningshets som skett. 
Möjligen är det kanske så att outsourcing som strategi blivit mer en trend än en vinnande strategi. 
Professor i innovation, Lars Bengtsson, menar att även om kostnader sänks för tillverkningen så 
dyker andra kostnader upp som en följd av detta. Detta framgår i en rapport som är ett resultat av ett 
samarbete mellan flera högskolor i Sverige. För att lyckas med helheten måste man vara duktig 
även i produktionen, så det är en felsyn att vi måste utlokalisera den. (SVT, 2005, 2)  
 
Företagen måste vara medvetna om att t ex upplevelseindustrin har fått konsumenter att ändra sina 
köpbeteenden. Det här kan påverka företagets affärsidé och i förlängningen ledningens val av 
strategier. Tar de inte hänsyn till dessa förändrade köpbeteenden kan delar av kundkretsen gå 
förlorad med intäktsbortfall som följd.  
 
I branscher med produkter som kräver hög involvering krävs det att företaget arbetar upp ett 
förtroende gentemot kunden. I och med att man har byggt upp förtroende har man också skapat 
förväntningar. Kan inte dessa förväntningar uppfyllas kan det orsaka missnöje och förtroendet går 
förlorat. (Fill, 2002)  
 
En affärsidés formulering och dess anpassning till verkligheten är oerhört vikigt för företag. Som en 
betydelsefull del i en affärsidé kan företag framhäva det nationella kulturarvet, till exempel den 
svenska designtraditionen. Problemet är att med tiden förändras kunders attityder till innebörden av 
”svenskheten” när det gäller företags affärsidé, verksamhet och marknadsföring. (Normann, 1999)  
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Om en viktig del av affärsidén grundas på traditionella svenska värden finns möjligtvis en 
smärtgräns för hur mycket ett företag kan outsourca delar av verksamheten utomlands. Exempelvis 
kan man fråga sig om konsumenter vill köpa en typisk svensk souvenirprodukt som dalahästen om 
de vet att den är producerad utanför de svenska gränserna. En annan bransch där det svenska 
kulturarvet används som en stomme i verksamheten är glasindustrin i Sverige.  

 
 

1.3 Problemfråga  
 
Vilka faktorer avgör i vilken utsträckning svenska företag inom glasindustrin kan outsourca sin 
tillverkning till andra länder och fortfarande bevara ”svenskheten” i produkterna?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Det svenska kulturarvet har varit en stor del av den svenska glasindustrins identitet och image. 
Syftet med denna uppsats är att studera och utvärdera hur outsourcing påverkar den svenska 
glasindustrin och dess kunders uppfattningar om produkterna. 
 
 
1.5 Motiv av val av ämne 
 
Det högaktuella ämnet om arbetstillfällen som försvinner och produktion som flyttar utomlands är 
något som telekomindustrin tidigt fick genomgå. Näst på tur är fordonsindustrin. Vårt val av 
glasindustrin baseras på att även de berörs av detta fenomen. Ämnet är dessutom av personligt 
intresse för oss.  
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel förklarar vi metoder som vi använde oss av och vilka 

motiv vi haft som val för dessa. Vidare beaktar vi information från 

aktuella debatter kopplade till ämnet i dagspress, tv och Internet.  

 
 
2.1 Forskningsansats  
 
Den ansats vi använder är deduktiv, d v s vi utgår från vedertagna teorier och jämför dem sedan 
med de fenomen vi studerar i verkligheten. Generella påståenden testas med empiriska data. 
(Johannessen och Tufte, 2003)  
 
 
2.2 Kvalitativ metod 
 
Vi studerade företag inom samma bransch för att få ett bredare perspektiv och underlag. De aktuella 
företagen blev glasbruken Orrefors-Kosta Boda, Johansfors, Lindshammar och Reijmyre. På dessa 
företag gjorde vi en kvalitativ intervju med respektive produktionsansvarig. Vi utformade frågorna 
så att de skulle passa både de vi skickade via e-post och de personliga intervjuerna. Se Bilaga 2.  
 

2.2.1 Motiv av val av fallstudieobjekt 
 

Under planeringen av uppsatsen hade vi för avsikt att undersöka ett antal företag inom glasindustrin 
som kunde vara representativa för den problemfråga vi hade. Vi visste i ett tidigt skede att ett av 
dem, Orrefors-Kosta Boda, redan outsourcat vissa delar av produktionen. Övriga fallstudier skulle 
ge oss en bättre bild av hur det ser ut generellt i den svenska glasindustribranschen. Fallstudierna 
var ett komplement till den huvudsakliga kvantitativa kundanalysen, se 2.3 Kvantitativ metod. 
 

2.2.2 Kritik till kvalitativ metod 
 

Det finns vissa nackdelar med djupintervjuer vilka vi varit medvetna om. Exempelvis är det stor 
risk att man som intervjuare hänrycks i den intervjuades entusiasm och att objektiviteten då 
försämras. (Trost, 2005) Semistrukturerade intervjuteknik, där man utgår från en intervjuguide som 
är öppen för följd- och kompletteringsfrågor kan förebygga detta problem (Denscombe, 1998).  
 
 

 11



Våren 2005  Författare: 
Handledare: Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm  Jenny Flyxe och Eddie Söderholm  
Södertörns högskola, Företagsekonomi, Kandidatsuppsats, 10 poäng Ekonomi, teknik och design (ETD), 120 p 

2.3 Kvantitativ metod  
 
Fokus för vår undersökning är vad ovanstående företags kunder har för uppfattning om företagens 
produkter. Vi gjorde därför en kundanalys, en kvantitativ metod med hjälp av enkäter. Se Bilaga 2.  
 

2.3.1 Urval  
 

För att möta problemfrågan valde vi att dela ut enkäten till kunder som gick in i butiker, som till 
exempel Duka och Nordiska Kristall, samt utskick via e-post. Vi siktade på att få in mellan 50-100 
svar. Vårt urval kan klassas som strategiskt urval, icke-slumpmässiga urval (Trost, 2001), eftersom 
vi kände till vår målgrupp, alla kunder som köper/funderar på att köpa glas.  
 

2.3.2 Bortfall  
 

Vid e-postutskicken räknade vi med ett bortfall på ca 15%. Personlig utdelning torde bli 0% 
bortfall.  
 

2.3.3 Kritik till kvantitativ metod   
 

Vid utdelning av enkäter i butik finns risk att personer svarar mindre sanningsenligt av olika 
anledningar som t ex tidsbrist, uppfattar ej svarsalternativen, viljan att något ska vara på ett visst sätt 
på vissa av frågorna, etc (Trost, 2001). Se även 7.1 Reliabilitet.  
 
 
2.4 Metodtriangulering 
 
Att blanda flera olika ansatser kallas metodtriangulering vilket betyder att man kan se på fenomen 
ur olika perspektiv (Johannessen och Tufte, 2003). Man ringar helt enkelt in ”positionen på 
sjökortet” genom att ställa likartade frågor om samma sak, få fram data från olika delmetoder 
(Trost, 2005). Olika metoder behöver alltså inte vara konkurrenter till varandra utan kan istället 
bekräfta fakta eller belysa skillnader (Denscombe, 1998).  
 
Ovanstående anledningar motiverade vårt val av metodtriangulering samt att det gav oss 
möjligheten att genomföra en Gap-analys.  
 
 
2.5 Gap-analys  
 
För att hjälpa ledare och chefer att förstå kvalitetsproblem i sin verksamhet samt hur de kan 
förbättra kvaliteten har en s k Gap-analys utvecklats (Zeithaml m fl, 1988). Modellen visar främst 
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hur tjänstekvalitet uppkommer och är uppdelad i två delar, en del för kunden och en för företagets 
olika funktioner som t ex marknadsföring. Modellen består av ett antal element som t ex ledningens 
uppfattningar om kundernas förväntningar, kundens förväntade service och kundens upplevda 
service. Det är mellan dessa element som kvalitetsgap kan uppstå och de är fem stycken, enligt 
Zeithaml, Berry och Parasuraman. De olika kvalitetsgapen är Ledningens uppfattningar (Gap 1), 
Kvalitetsspecifikationer (Gap 2), Problem med tjänsteleverans (Gap 3), Problem med 
marknadskommunikation (Gap 4) och Problem med upplevda tjänstekvaliteten (Gap 5).  
 
 
2.6 Reliabilitet   
 
Det komplexa begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet kan delas in i fyra komponenter. Kongruens, 
likhet mellan frågor som avses mäta samma sak; Precision, intervjuarens sätt att registrera svar eller 
hur den svarande kryssar i en enkät; Objektivitet, om flera intervjuare registrerar samma sak är 
objektiviteten hög; Konstans, tar upp tidsaspekt och förutsätter att fenomenet eller attityden inte 
förändrar sig. Generellt kan också sägas att om frågorna är enkla och lätta att förstå samt inte 
innehåller negationer så höjs reliabiliteten. (Trost, 2001)  
 

2.6.1 Halveringsmetod  
 

För att ytterligare förstärka reliabiliteten över våra statistiska resultat i den kvantitativa 
undersökningen använde vi oss av halveringsmetoden. Den innebär att man delar upp det totala 
antalet besvarade enkäter i två slumpmässigt lika stora delar. Sedan räknar man om statistiken och 
jämför de två delarna med varandra. Ju mindre avvikelse från det totala antalet enkätsvar desto 
högre reliabilitet. (Ejvegård, 2003). Se 7.1 Reliabilitet. 
 
 
2.7 Validitet   
 
Om instrumentet eller frågan mäter det den är avsedd att mäta så är validiteten eller giltigheten hög. 
(Trost, 2001). Se 7.2. Validitet. 
 
 
2.8 Motiv av val av metoder  
 
För att uppnå önskvärt resultat på vår problemfråga valde vi metoderna fallstudier, kvalitativa och 
kvantitativa studier utifrån en deduktiv ansats för datainsamling. Se 2.4 Metodtriangulering för 
ytterligare motiv av val av metoder. Vi beaktade även information via dagspress, tv och Internet 
från aktuella debatter kopplade till ämnet.  
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2.9 Källkritik och förhållningssätt till vald litteratur 
 
Tillförlitligheten i våra teorier har varit hög då de är etablerade och sedan flera år publicerade i 
välkänd litteratur. Vi är medvetna om att källor från Internet kan vara vinklade och att man därför 
ska vara extra kritisk till dessa. De flesta elektroniska källor som vi hämtat material från är dock 
välrenommerade. Senare forskning har vi fått tillgång till via vetenskapliga artiklar publicerade på 
välkända databaser. 
 
 

 14



Våren 2005  Författare: 
Handledare: Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm  Jenny Flyxe och Eddie Söderholm  
Södertörns högskola, Företagsekonomi, Kandidatsuppsats, 10 poäng Ekonomi, teknik och design (ETD), 120 p 

3. Teori  
 

 
Under detta kapitel presenterar vi de teorier som är relevanta för 

vår studie. Vi motiverar även de val av teorier som vi gjorde.  

Vi kopplar dem dels bakåt till problemdiskussionen och dels framåt 

i vårt syfte att besvara problemfrågan.  

 
 
Vilka faktorer avgör i vilken utsträckning svenska företag inom glasindustrin kan outsourca sin 
tillverkning till andra länder och fortfarande bevara ”svenskheten” i produkterna? Utifrån denna 
problemformulering har vi upptäckt och studerat fenomen i verkligheten som vi kopplat till ett antal 
vedertagna teorier. 
 
 
3.1 Teoretisk diskussion  
 
Ett företag som har en utvecklad affärsidé behöver ha en balans mellan sin dominans och knappa 
resurser. Annars finns risk att man tvingas omdefiniera affärsidén efter verkligheten. Normann 
(1999) beskriver att det finns en risk för företag med en mogen affärsidé som innebär att de inte tar 
till sig de naturliga drivkrafter som kan generera tillväxt och lönsamhet. De har som han beskriver 
det en tendens att försoffas och bli passiva.  
 
Företag som tillverkar och säljer produkter bör vara medvetna om sina kunders situation. Vilka de 
är och hur de tänker. Detta för att förstå vilken fas de befinner sig i och anpassa sina strategier för 
att möta kunden på lämpligt sätt. Det här beskriver Grönroos (2002) i sin teori om kundens 
livscykel och relationen till produkten och företaget. För att relationen ska vara långsiktig och 
återkommande köp ska bli aktuellt krävs en viss kundnöjdhet. Kundnöjdheten beskrivs av 
Magnusson (2002) som en drivkraft till kundlojalitet. Det finns olika grader av lojalitet, låg och 
hög. Dessa grader av lojalitet hänger ihop med involvering som Fill (2002) tar upp i sin 
involvement theory. Han beskriver även här om olika grader av involvering, låg och hög.  
 
För att kunna erbjuda produkter efter sina kunders behov och önskemål måste man anpassa sina 
produkter på olika sätt. Man kan genom att sätta sig in i kundernas faser och köpbeteende anpassa 
produkter efter deras önskemål. Genom att utvidga sin produktlinje som Kotler (2002) beskriver i 
sin teori om product line stretching kan företaget antingen utvidga ”nedåt”, genom att erbjuda 
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produkter med lägre kostnad och/eller prisklass kvalitet, ”uppåt” genom att lägga till produkter med 
högre kvalitet, mer tillbehör etc som sedan kräver högre prissättning. Utvidgningen kan också ske åt 
båda hållen samtidigt. Den beskrivna utvidgningen kan vara ett sätt att svara mot konkurrenter som 
erbjuder produkter i samma kategori.  
 
Enligt Porter (1980) kan man på den mest övergripande nivån urskilja tre grundstrategier för att 
skapa en strategisk position att försvara, för att lyckas bättre än andra företag i samma bransch. De 
beskrivna konkurrensstrategierna är kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Företag 
som är utsatta för konkurrens från andra företag i branschen vilka erbjuder ett lägre pris för 
likvärdig produkt tvingas använda en konkurrensstrategi för att överleva.  
 
Ett sätt som företag använt sig av för att sänka sina kostnader är outsourcing. Företag har också sett 
en möjlighet i att kunna fokusera på sin kärnkompetens genom att outsourca. Peter Dicken (2003) 
som forskar i global ekonomisk förändring hävdar dock att en förutsättning för att detta ska kunna 
uppnås krävs att det finns ett fungerande nätverk mellan producenter och marknad.  
 
 
 
3.2 Presentation av valda teorier  
 
 

3.2.1 Involvement theory 
 

Involvement theory baseras på forskning inom social psykologi men har av andra forskare inom 
ekonomi och marknadsföring tolkats som viktigt när det gäller kunders köpbeteende. Teorins 
beståndsdelar kan delas in i tre faser; sammanhangselement, påverkare och resultat. Den första 
fasen består av individens erfarenheter, värderingar och förväntningar. Den andra fasen behandlar 
individens personliga involvering, fokus på produkt eller dess kommunikation samt tidsmässig 
faktor. Sista fasen tar upp resultaten av köpbeslutsprocessen och delar in den i två varianter; låg- 
respektive höginvolvering. Låginvolvering syftar på att beteende kommer före attityden som 
individen har till produkten och höginvolvering menas att individen skaffar sin attityd till produkten 
innan köpet (beteendet). Exempel på variabler är priskänslighet då en kund är lågt involverad och 
lojalitet när kunden är högt involverad i sitt köpbeslut.  
 
För produkter med hög involveringsfaktor ska marknadsföringen fokuseras på rationella budskap 
med digra fakta- och funktionsredogörelser samt fördelar och nyttan kunden får genom att köpa 
produkten. För produkter med låg involveringsfaktor ska känslomässiga argument och uttrycksfulla 
budskap dominera marknadsföringen eftersom avsändaren (företaget) inte har många sekunder på 
sig för att fånga kundens intresse. Med känslomässiga argument appellerar man till kundens 
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undermedvetna tankar och tidigare erfarenheter. Produkter med hög involvering innebär inte bara 
stor personlig relevans utan också hög nivå av upplevd risk. (Fill m fl, 2002) 
 
 

3.2.2 Kundrelationens livscykel  
 

Kundrelationens livscykel är en modell som beskriver hur företagets relation till dess kunder 
förändras med tiden. Modellen visar hur kundrelationen kan utvecklas i riktning mot framgångsrika 
försäljningsresultat, vilket varierar mellan de olika skeendena. Detta är beroende på hur företagets 
kontaktformer med kunden eller segmentet varierar. Det kan handla om varor eller tjänster till en 
potentiell kund som ännu inte är medveten om företaget och dess utbud, eller till en köptrogen kund 
och förhoppningsvis en bestående kundrelation.  
 
Modellen har tre olika grundfaser; inledningsfasen, inköpsfasen och konsumtionsfasen. En tänkbar 
kund som inte känner till företaget befinner sig inledningsfasen. Om kunden har ett behov som 
företaget skulle kunna tillgodose kan kunden bli medveten och går då in i in livscykelns andra 
stadium, inköpsfasen. I denna fas bedömer en blivande kund om behoven kan tillgodoses. Om 
processen varit positiv provar kunden genom ett första köp. Därmed går kunden in i livscykelns 
tredje stadium, konsumtionsfasen. Efter konsumtionsfasen kan kunden när som helst lämna 
företaget och deras erbjudanden. Det är uppenbart att en stor del av påverkan beror på företagets 
marknadsföring. Det är därför viktigt att företaget gör sig klar över i vilken fas deras kunder 
befinner sig i för att möta dem på lämpligt sätt. (Grönroos, 2002)  
   
Kundnöjdhet beskrivs som en drivkraft till kundlojalitet och eftersom det är av vikt med lojala 
kunder för återköp är kundnöjdhet att eftersträva. Lojalitet är dock sällan dikotom, d v s antingen 
lojal eller icke lojal utan mer en dimension av ytterligheterna ”låg grad” och ”hög grad” av lojalitet. 
(Söderlund, 2001)  
 
 

3.2.3 Omdefiniering av affärsidé  
 

Uttrycket affärsidé har använts som beteckning på det system som ger företaget effektivitet i sin 
utbytesprocess. I affärsidén ingår faktorer som ska bidra till en stabil struktur. Ett företag som har 
utvecklat en affärsidé och skapat ett revir brukar eftersträva stabiliteten och bibehålla dominansen. 
Det kan göras genom olika strategier som att förfina affärsidén och påverka olika maktförhållanden 
i miljön. Dock räcker inte dessa strategier alltid. Strukturella förändringar i miljön kan rycka undan 
själva basen för företagets dominans d v s den grundläggande resurs som affärsidén baserar sig på. 
Här står man inför ett vägval där man måste välja mellan att sakta förtvina, göra radikala 
omorienteringar och utveckla nya verksamhetsgrenar eller försöka omdefiniera den gamla 
affärsidén. 
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Den miljö som företaget verkar i utgör det större system vilket företaget fungerar som delsystem. 
Affärsidén baserar sig på element som är kritiska eller strategiska för det större systemet d v s 
miljön. 
 
För att en affärsidé ska vara framgångsrik krävs en balans mellan basen för dominans och de 
kritiska faktorerna. De kritiska faktorerna kan t ex utgöras av knappa resurser eller överlägset 
effektiv produktion. Om en balans inte kan uppnås blir det en s k ”misfit” som kan framtvinga en 
omdefiniering av affärsidén. Denna obalans kan ses som en naturlig drivkraft. Naturliga drivkrafter 
uppstår utan att företagsledningen aktivt behöver engagera sig i deras tillkomst. 
 
Vid obalans mellan basen för dominans och de kritiska faktorerna uppstår ”spänningar”. Spänningar 
tycks vara en nödvändig förutsättning för växt och nyskapande. Man skiljer på riktade och diffusa 
spänningar. De riktade visar inte bara behovet av växt och motiverar förändringar utan anger också i 
stora drag riktningen för växten. De diffusa spänningarna däremot ger ingen klar indikation om vad 
spänningarna innebär och hur de borde lösas. Beroende på vilket stadium företaget befinner sig på, 
är spänningarna mer eller mindre önskvärda. 
 
I vissa fall kan företag med en affärsidé råka in i situationen att affärsidén blir övermogen. 
Företaget har kanske inte reagerat på de indikationer (drivkrafter) som givits. Risken för att 
företaget tenderar att försoffas är stor och möjligheten att utvecklas genom att ta tillvara de 
naturliga drivkrafterna för växt försummas. (Normann, 1999)   
 
 

3.2.4 Product line stretching   
 

För att möta konkurrenter på marknaden kan företag utvidga sin produktlinje, d v s antal produkter 
som säljs inom samma produktkategori. Generellt kan sägas att produktlinjen är för kort om man 
kan tjäna pengar på att lägga till produkter. På samma sätt är den för lång om man kan tjäna pengar 
på att ta bort produkter från sitt utbud.  
 
Att utvidga sin produktlinje nedåt, Downward stretch, innebär att man utifrån sitt befintliga 
varumärke utvidgar det nedåt i prisklass och/eller kvalitet. På motsatt sätt kan man utvidga det 
uppåt, Upward stretch, eller åt båda hållen utifrån sin nuvarande produktlinje, Two-way stretch. 
(Kotler, 2002)  
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3.2.5 Konkurrensstrategier   
 

Enligt Porter bestäms branschens vinstpotential av fem grundläggande konkurrensfaktorer: 1) 
konkurrensen mellan de nuvarande företagen i branschen, 2) hotet från nykomlingar, 3) hotet från 
ersättande produkter eller tjänster, 4) köparnas inflytande och 5) varuleverantörernas inflytande. 
Dessa fem faktorer, som givetvis har olika tyngd i olika branscher, bestämmer i sista hand 
branschstrukturen, konkurrensens intensitet och lönsamheten.  
 
Den grundläggande utgångspunkten för uppläggandet av en effektiv konkurrensstrategi är i sista 
hand strävan att utföra anfalls- och försvarsinsatser av olika slag, motreaktioner och undanmanövrar 
för att skapa en ställning att försvara mot de nämnda grundläggande konkurrenskrafterna. 
 
Först och främst kan företaget försöka gå i ställning så att dess förmågor ger bästa möjliga 
försvarsposition mot det system av konkurrenskrafter som råder vid en given tidpunkt. För det 
andra kan företaget via strategiska åtgärder försöka påverka jämvikten mellan konkurrensfaktorerna 
så att det egna företagets relativa position förbättras. För det tredje kan företaget vänta in 
förändringar eller övergångar som alltid då och då sker i de fundamentala orsakerna som påverkar 
konkurrensfaktorerna. Sedan försöker man reagera på dessa så snabbt som möjligt innan 
konkurrenterna inser situationen.  
 
Enligt Porter kan man på den mest övergripande nivån urskilja tre allmänna och internt följdriktiga 
grundstrategier för att skapa en strategisk position att försvara, för att lyckas bättre än andra företag 
i en bransch. Dessa generiska konkurrensstrategier är kostnadsledarskap, differentiering och 
fokusering. 
 
Det genomgående temat för strategin om kostnadsöverlägsenhet är att ha en lägre kostnad än sina 
konkurrenter även om kvalitet, service och andra områden inte kan förbises. Strategin om 
differentiering innebär att företaget erbjuder något som är unikt i branschen. Differentieringen kan 
ta sig olika former som bl a design, märkesprofil, teknologi och kundservice. Dessa två strategier 
syftar till att nå målet i branschen och totalt bygger hela fokuseringsstrategin på att tillgodose en 
särskild målgrupp. Man tror att man med denna strategi kunna nå sin målgrupp mer effektivt än 
konkurrenter med en bredare inriktning. 
 
När valet görs bör företaget beakta att varje bransch i grund och botten är olika. Därför är det 
omöjligt att ställa upp en allmängiltig regel för hur dessa generiska strategier i detalj borde anpassas 
efter respektive särdrag för varje bransch. (Porter, 1980) 
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3.2.6 Outsourcing  
 

Att minska sina kostnader har alltid varit ett sätt att i slutändan öka vinsten i ett företag. Ett sätt att 
göra det är att outsourca delar av sin verksamhet till andra länder som har lägre produktions-
kostnader, s k låglöneländer. Ett annat motiv till outsourcing är att företaget då kan koncentrera sina 
resurser till sin kärnkompetens.  
 
Peter Dicken som forskar främst inom global ekonomisk förändring menar att outsourcing 
förutsätter en ökad ekonomisk integration mellan länder. Det väsentliga i modern företagsfilosofi är 
att koncentrera sin tillverkning på det som det anser vara kärnverksamhet och köpa in komponenter, 
tjänster etc på en internationell marknad, d v s outsourca. Detta förutsätter fungerande nät av 
kontakter mellan producenter och marknad. Det förutsätter också ett fungerande institutionellt 
ramverk som gör sådana transaktioner på marknaden möjliga. Sådana nätverk av producenter 
förutsätter en ökad marknadsintegration på samma sätt som de ytterligare påskyndar en sådan. 
(Dicken, 2003)  
 
 
 
3.3 Motiv av val av teorier 
 
Kundernas beteenden och attityder under köpbeslutsprocessen är viktiga delar att förstå för att veta 
hur man ska anpassa företagets verksamhet och framförallt marknadsföringen av sina produkter. 
Involvement theory beskriver det på ett grundligt sätt varför vi valde att arbeta med den teorin.  
 
Det är av vikt att vara medveten om vilken fas kunden befinner sig i för att kunna använda sina 
strategier på ett lämpligt sätt. Grönroos beskrivning av kundrelationens livscykel tydliggör dessa 
faser vilket vi anser kunde tillämpas i vår studie.  
 
Eftersom affärsidén i ett företag formulerar vad företaget står för är det viktigt att affärsidén och 
verksamheten stämmer överens. Då ett företag står inför en förändring är det viktigt att affärsidén 
och företagets visioner är i balans och uppdateras parallellt. Den beskrivning Normann gör om 
omdefiniering av affärsidén anser vi var aktuell för vårt arbete med företag i en förändringsfas.  
 
Oavsett verksamhet är det viktigt att veta sina egna produkters position i förhållande till sina 
konkurrenter. Kan man behålla befintliga kunder och vinna nya genom att anpassa sin produktlinje 
kan det vara ett bra strategiskt val om inte existentiellt.  
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För företag verksamma i hårt konkurrentutsatta branscher är det viktigt att ha genomarbetade 
konkurrensstrategier. Glasindustrin är i hög grad drabbad av konkurrens och därför var valet av 
denna teori mycket relevant i sammanhanget.   
 
Outsourcing är snarare ett beprövat strategiskt och taktiskt verktyg än en teori. Vi nämner 
outsourcing under detta kapitel ändå för att det är ett så aktuellt fenomen i perspektivet av vår 
problemformulering.  
 
 
3.4 Teoretisk syntes 
 
För att besvara problemfrågan, om vilka faktorer det är som avgör i vilken utsträckning svenska 
företag inom glasindustrin kan outsourca produktion och fortfarande bevara ”svenskheten” i 
produkterna, krävs en överblick hur vedertagna teorier kan appliceras på fenomenet.  
 
När en bransch genomgår stora förändringar i förhållande till omgivning och kunder är det viktigt 
att känna till kundrelationens livscykel. Att köpbeteenden kan förändras snabbt och framförallt 
mellan olika generationer gör det extra viktigt att identifiera nya kunders beteenden. Kundens 
involvering i köpbeslutsprocessen kan länkas till köpbeteendet som i sin tur kan kopplas till 
återköpsfrekvens och lojalitet. Eftersom glasindustrin är konkurrensutsatt från många håll krävs det 
konkurrensstrategier också varav kostnadsledarskap är en och ett medel för detta är outsourcing. 
Om företagets affärsidé grundas på traditioner som är under förändring är det viktigt att visa 
flexibilitet och omdefiniera affärsidén för att behålla kunder och vinna nya. Även detta kan ses som 
en konkurrensstrategi.  
 

Se bild nästa sida.  
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Företagets perspektiv - kundfokus 

Involvement theory (3.2.1) 

Sammanhangs-
element 

Påverkare Resultat 

Låg involvering Hög involvering 

Kundrelationens livscykel (3.2.2) 

Inledningsfas Inköpsfas Konsumtionsfas 

 
 
 

Företagets perspektiv - konkurrentfokus 

Product Line Stretching (3.2.4) 

Upward Downward Two-way 
stretch stretch stretch 

Konkurrensstrategier (3.2.5) 

Kostnadsledarskap Differentiering Fokusering 

Outsourcing (3.2.6) Omdefiniering av affärsidé (3.2.3) 

 
 
 
 
Bild 1. Schematisk bild över våra valda teorier och hur vi drar paralleller dem emellan. De gråmarkerade är av mindre relevans för 
vårt forskningsområde. Källor: Fill (2002), Grönroos (2002), Kotler (2002), Normann (1999) och Porter (1980).  
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Av de olika teorierna och en sammanfogning av de båda perspektiven ser processen ut enligt nedan. 

 

Förutsättning / Omvärld / Marknad / Olika strategier 

Val av strategi 

Beroende variabler 
VERKAN 

Oberoende variabler 
ORSAK 

Konkurrensstrategi 

Outsourcing 

Produktutvidgning 

Omdefiniering av affärsidé 

Involvement Theory 

Kundens livscykel 
 

Process 

Priskänslighet/Kundnöjdhet/Lojalitet 

Marknadskommunikation 

Målvariabel 
EFFEKT 

 Bra utbyte mellan kund och glasbruk 
 
 
 
 
 
 

3
 
M
k
(
 
 
3
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g
 
D
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p
m

Bild 2. Schematisk bild över de olika variabler som påverkar utbytet mellan kund och glasbruk. 
.5 Tillämpning av Gap-analys 

ed Gap-analys kunde vi se om det fanns någon skillnad mellan svaren från den kvalitativa och 
vantitativa undersökningen. Av de fem gapen (se 2.5 Gap-analys) fokuserade vi på Gap 1 
ledningens uppfattningar).  

.6 Teoretisk referensram 

yftet med denna uppsats är att studera och utvärdera hur outsourcing påverkar den svenska 
lasindustrin och dess kunders uppfattningar om produkterna.  

en globalisering och konkurrens som glasindustrin idag påverkas av har lett till att många tvingas 
nvända olika konkurrensstrategier som t ex kostnadsledarskap. En strategi är att outsourca delar av 
roduktionen till lågkostnadsländer. Uppsatsen ämnar identifiera om någon skillnad existerar 
ellan ledningens uppfattningar och kundernas uppfattningar om hur det påverkar helhetsintrycket 
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av glasprodukterna. För att anpassa sin marknadsföring är det av vikt att veta i vilken fas kunderna 
befinner sig i. Även köpmönstret är en viktig faktor då detta hör ihop med variabler som 
kundnöjdhet och lojalitet. Dessa variabler kan i sin tur kopplas ihop med återköpsfrekvens och 
involvering hos glasindustrins kunder.  
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel redovisar vi den praktiska undersökning vi gjorde, 

både de kvalitativa intervjuerna på företagen och den kvantitativa 

kundanalysen. Två av företagen svarade på frågorna via e-post 

respektive telefon men kan ändå klassas som kvalitativa.  

 

 
4.1 Glasindustrin och företagsbeskrivningar  
 
 

4.1.1 Generellt om glasindustrin 
 

Svenska Glasbruksföreningens medlemskrets omfattar hela den manuella glasindustrin i Sverige i 
vilken det arbetar ca 1100 personer. Produktionsvärdet var år 2001 ca 785 miljoner svenska kronor. 
Ungefär hälften av all produktion går på export. (Svenska glasbruksföreningen)  
 
Den manuella glasindustrin är idag en dyr verksamhet. Den kräver många händer i arbete och en av 
anledningarna till att den i Sverige kom att koncentreras till de småländska skogarna var att lönerna 
var lägre där än i övriga Sverige på 1890-talet. När lönerna ökade på 50- och 60-talen blev 
produktionen för dyr och den minskade samtidigt som konkurrensen från utländskt maskinellt glas 
ökade. Det resulterade i att många svenska glasbruk försvann eller gick ihop under 60- och 70-talen. 
(SvD, 2005, 5)  
 
 

4.1.2 Johansfors Glasbruk  
 

Johansfors Glasbruk grundades år 1891 har genom åren förvaltat traditionen av ”lugn atmosfär av 
företagsamhet”. Arbetet var länge ett livsvillkor för invånarna runt omkring bygden. Glashyttan 
hade fyra verkstäder och glasblåsarmästare kom från orterna Kosta, Boda och Åfors. Produktionen 
bestod av målat glas men kom att bli mer kristall med gravering och slipning. Idag arbetar 
formgivarna med glasbrukets anrika tradition i tanken och de handblåsta verken signeras ofta med 
deras namn. Glasen marknadsförs under varumärket Johansfors Glasbruk i Småland 1891. 
(Johansfors-glasbruk.se)  
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Glasbruket har idag 22 anställda och omsättningen var år 2003 var ca 15 miljoner kronor 
(Affärsdata, 2005). 
 
 

4.1.3 Orrefors-Kosta Boda  
 

Kosta är Sveriges äldsta glasbruk som ännu är i drift. Bruket grundades 1742 av länsherrarna i 
Kronobergs och Kalmar län, Anders Koskull och Georg Bogislaus Stael von Holstein, båda före 
detta generaler i Karl XII:s armé. Hyttan placerades djupt inne i den småländska granskogen. 
Huvudanledningen till denna placering var just den obegränsade tillgången på skog. Enorma 
mängder ved gick ju åt till att hålla glasugnarna brinnande dygnet runt. 
 
Bruket döptes efter de båda grundarna, den första stavelsen i karolinergeneralernas efternamn,  
Ko-Sta. Efter en tid döptes hela samhället om efter glasbruket. Under de första 150 åren tillverkades 
uteslutande bruksglas i Kosta. Fram till förra sekelskiftet formgavs glaset i Kosta av glasblåsarna 
själva. 
 
Vid Stockholmsutställningen 1897 kritiserades glasbruken för glasets likformighet. Tanken på att 
anlita formgivare och konstnärer väcktes. Detta tog man till sig och 1898 anlitades Gunnar G:son 
Wennerberg som blev den första formgivaren på Kosta. Alltsedan dess har ett stort antal konstnärer 
och formgivare berikat brukets glastradition.  
 
Dagens Orrefors-Kosta Boda består, förutom moderbruket i Kosta, även av de båda närbelägna 
”utbruken” Boda (grundat 1864) och Åfors (grundat 1876), ett samarbete som inleddes 1964. Såväl 
Boda som Åfors var från början enklare hyttor för framställning av bruksglas. 1990 köptes Kosta av 
den tidigare konkurrenten Orrefors. Orrefors-Kosta Boda köptes sedan i sin tur 1997 av danska 
Royal Copenhagen, varpå designkoncernen Royal Scandinavia bildades. I koncernen ingår även 
Georg Jensen, Royal Copenhagen och Holmegaard. (Kostaboda.se) 
 
Idag är tio formgivare fast knutna till Kosta Boda. Totalt är det 752 anställda. Omsättningen 2003 
var ca 571 mkr (Affärsdata, 2005). Glas från Orrefors-Kosta Boda säljs över hela världen. Ca 50% 
av produktionen exporteras och några av de största marknaderna är USA, Japan, Tyskland och 
Australien (Idermark, intervju, 2005).  
 
 

4.1.4 Lindshammars Glasbruk  
 

Detta glasbruk, som ligger i norra Glasriket i Småland, grundades 1905 av Robert Rentsch, en 
invandrad glasblåsarmästare från Tyskland. 1916 köptes bruket av CJ Peterson och hans son Anton 
Peterson blev chef. Produktionen bestod av slipat servisglas i kristall och restaurangglas ämnade för 
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export till England. 1949 övertog Anton Petersons son Erik Hovhammar chefsrollen och lagom till 
glasbrukets 50-årsjubileum moderniserades lokalerna och produktionen. 
(Lindshammarsglasbruk.se) 
 
Efter en rekonstruktion 1979, där Lindshammar fick ett statligt stöd, lämnade Erik Hovhammar 
majoritetsägandet. De anställda blev 1/3 ägare, Erik Hovhammar behöll 1/3, och Sebastian Tamm 
som blev ny vd köpte 1/3. År 1982 gick Lindshammar i konkurs och när nya ägare tillträdde 1984 
gick Lindshammar åter i konkurs. Därefter köpte Ulf Rosén Lindshammar 1985. Han rustade upp 
det nu nedslitna bruket igen och drev det entusiastiskt. 1998 köptes glasbruket av den norska 
koncernen CG Holding som även äger Steninge Slott och glas- och porslinskedjan Duka. 
Lindshammar påverkades 2003 mycket dramatiskt av en strategiförändring beslutad av bolagets 
styrelse i början av året. Stora delar av den kollektion, som marknadsförts till Duka under 
varumärket Steninge Slott, beslutades att det skulle outsourcas och köpas in genom annat 
koncernbolag än Lindshammar. (Rosén, intervju, 2005) 
 
Brukets produktion präglas av ett intimt samarbete mellan formgivare och hantverkare.  
De tillverkar bruksglas såväl som konstglas i både kristall och färg. (Lindshammarsglasbruk.se)  
 
Omsättningen var år 2003 ca 19 miljoner kronor och de har idag 32 anställda (Affärsdata, 2005).  
 
 

4.1.5 Reijmyre Glasbruk 
 

Reijmyre Glasbruk började tillverka munblåst glas redan 1810 och det näst äldsta efter Orrefors-
Kosta Boda. Att det anlades i Östergötland beror på att grundarna, jägmästaren Johan Jacob Graver 
och friherre Mattias Alexander von Ungern Sternberg, insåg den goda tillgången till bränsle i 
skogarna kring Kolmården. Reijmyre har som målsättning att öka intresset för det svenska 
munblåsta glaset och hålla detta stolta kulturarv vid liv. (Reijmyre.se)   
 
Omsättningen var 2003 ca 11 miljoner kronor. De har idag 25 anställda (Affärsdata, 2005). 
Reijmyre är det ena av de två glasbruk i Sverige som fortfarande har svenska ägare. Det andra är 
Målerås glasbruk i Småland (Karlsson, intervju, 2005).   
 
 
4.2 Aktuell debatt angående branschen 
 
Svensk glasindustri och glasbruken bär på en lång tradition. Formgivarna är måna om sitt hantverk 
och som formgivare Erika Lagerbielke på Kosta Boda säger ”samarbetet mellan formgivarna och 
de skickliga hantverkarna är mycket nära och betyder allt då formgivarna ska överföra sina 
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intentioner till glaset”. Detta är enligt henne, en stor konkurrensfördel. Ett citat från formgivare Per 
B Sundberg, lyder ”Gemene man fattar inte att en levande människa sitter och blåser dessa glas i 
Småland”. Han säger också att djärvheten måste stå tillbaka vid flytt av produktionen” ingen fabrik 
vill göra något som inte är safe, det måste handla om beställningar på 5000 exemplar som säljer” 
fortsätter han. (SvD, 2005, 6)  
 
Olle Krantz, professor i ekonomi, hävdar dock att Sverige inte är unika i sin hantverksskicklighet. 
Han menar att Sverige bör akta sig för att överdriva det svenska glasets exklusivitet. Han tror på att 
det ska finnas experimentverkstäder i Kosta där modeller tas fram för att sedan produceras i 
låglöneländer. Håkan Cöster VD På Orrefors-Kosta Boda sedan 2002 tror liksom formgivarna att 
man måste profilera sig med kvalitet och exklusiv design. Däremot behöver det inte höra ihop med 
svensk tillverkning. Hans recept är i stället en billigare produktion i ett låglöneland. ”Vi måste 
anpassa vår produktionskostym till efterfrågan”, säger han.  
 
 
4.3 Intervjuer  
 
Intervjuerna genomfördes på Orrefors-Kosta Boda i Orrefors, Småland och på Reijmyre glasbruk i 
Rejmyre, Östergötland. Dessa utfördes personligen med bandspelare som hjälp för att memorera 
intervjun. Intervjufrågorna skickades och besvarades via e-post till Johansfors glasbruk. Intervjun 
med Lindshammars glasbruk gjordes efter önskemål över telefon.  
 
 

4.3.1 Sammanfattning av intervjuer 
 

Att definiera svenskt konsthantverk är svårt. En bred fråga som kan ses ur olika perspektiv. Om 
man tittar på glasbruksindustrins bransch utgjorde en av frågorna i vilken fas som branschen 
befinner sig i. Det är tydligt att man måste skilja på konst och bruksglas för att kunna svara på 
frågan. Bruksglaset befinner sig på en mogen, närmare mättad marknad. Konstglaset är en nisch 
för sig och är ”nog svårt att bli mätt på”, som Thomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda uttryckte 
det. Det är främst bruksglaset som är konkurrensutsatt från länder med lägre produktionskostnader. 
Alla intervjuade representanter på glasbruken underströk att konkurrensen är inte bara från andra 
glasbruk. Den konkurrensen råder mest då det gäller samma order. ”Annars räknar vi varandra som 
kollegor”, som Ulf Karlsson på Reijmyre säger. ”Att folk köper glas gynnar ju oss alla i branschen, 
det är just när man står inför valet vilket märke man ska köpa som konkurrensen ligger”, säger Ulf 
Rosén på Lindshammar. 
 
Marknadsföringen för glasbruken i Småland sker i samarbete genom turistbroschyren Glasriket 
och via hemsidan glasriket.se. Här marknadsförs småländska glasriket som turistområde och varje 

 28



Våren 2005  Författare: 
Handledare: Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm  Jenny Flyxe och Eddie Söderholm  
Södertörns högskola, Företagsekonomi, Kandidatsuppsats, 10 poäng Ekonomi, teknik och design (ETD), 120 p 

glasbruk representeras, berättar Ulf Rosén. Övriga marknadsföringsaktiviteter via Internet är 
massutskick via e-post till konsumenter, återförsäljare och företag. Lindshammars hemsida är ett 
komplement till telefonförsäljning och ingen aktiv marknadsföringskanal för att skaffa nya kunder. 
Ulf Rosén säger att det är viktigt att hemsidan inte blir en försäljningssida, likt postorder. Det skulle 
inte återförsäljare som NK och Duka tycka om. Johansfors glasbruk använder Internet högst 
sparsmakat. Det har haft några banners på lokala tidningars hemsidor. ”Via några av våra 
samarbetspartners hemsidor kan man köpa vårt glas men det är främst inriktat på export”, säger 
Claes Hovhammar. ”Vi skulle vilja marknadsföra oss betydligt mer men tyvärr är det den 
ekonomiska delen som sätter gränser”, fortsätter han.  
 
Thomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda tror dock på en köpmöjlighet via Internet. ”Kopplingen 
marknadsföringen och köpmöjligheten tror jag är viktig på nätet”, uttrycker han. ”Vi använder 
Internet som marknadsföringskanal alldeles för lite”. Han tror att Internet är en bra kanal och 
hävdar att de borde använda sig av det i större omfattning. Han tror dock att steget är för långt 
mellan att konsumenten ser produkten på Internet för att sedan aktivt gå och köpa den i en annan 
kanal. Eftersom marknadsföring innebär en stor kostnad gynnas de större företagen då dessa har 
mer resurser för det. Reijmyre jämför sig storleksmässigt med Lindshammar men menar att 
Lindshammar har en stor fördel i och med att ägarna har del i Duka och kan därigenom 
marknadsföra sig.  
 
Det är inte bara andra företag inom glasindustrin som är konkurrenter. Konsumenters ändrade 
köpbeteende gör att pengarna i plånboken används till annat, enligt Thomas Idermark. ”Vi ser två 
trender”, fortsätter han. ”Det ena är att folk vill ha upplevelse och lägger hellre pengar på det. Det 
andra är att telefoni, elektronik och resor går före i många fall”. Detta bekräftas av Ulf Karlsson 
som säger att den rådande högkonjunkturen inte har nått dem än. Svängningarna är för snabba. Han 
säger också att ”deras produkter är sånt som folk först slutar köpa när det går dåligt och sist börjar 
köpa vid en uppgång”.  
 
På frågan angående uppdelning av maskinell respektive manuell tillverkning svarade Orrefors-
Kosta Boda att 40% är helt maskinell. Lindshammar, Reijmyre och Johansfors tillverkar allt 
manuellt. Dock är det en definitionsfråga med vad som menas manuellt. Även manuell tillverkning 
innebär maskinell produktion för vissa moment.  
 
Orrefors-Kosta Boda är det företag av dessa fyra som har mest exportmarknad. Den ligger på 
knappt 50%. ”Vilket är för lite mot vad vi önskar”, uppger Thomas Idermark. ”Det är inte 
komfortabelt att vara så beroende av hemmamarknaden där distributionskanalerna är små.” De 
vill kunna möta sina designkunniga konsumenter. I Sverige säljs serviser men dilemmat är att dessa 
konsumenter minskar och de som handlar ställer in i skåp och återköpet dröjer. Tänkbara kanaler att 
finnas med i är där möbler, belysning och smycken säljs. De har anlitat Efva Attling som första 
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externa formgivare vilket är ett sätt i ledet att nå den yngre designkunniga konsumenten som man 
ämnar möta.  
 
Lindshammar har en export på ca 30% bl a till USA. Johansfors och Reijmyre har mest 
hemmamarknad och inte så mycket på export. En anledning, enligt Reijmyres Ulf Karlsson, är de 
stora kostnaderna.  
 
På frågan om företaget outsourcat delar av tillverkningen är det två av de fyra företagen som valt 
den strategin. Det är på Orrefors-Kosta Boda det funktionella bruksglaset som produktionen 
outsourcas för. De skulle aldrig outsourca produktionen för konst och limiterat glas. Det är viktigt 
att göra den skillnaden menar Thomas Idermark. Förr var det nästintill bannlyst att lägga ut 
produktionen, glaset skulle tillverkas i de småländska skogarna. Nu har man insett realiteten, 
marginalförstärkningen och den obegränsade möjligheten att försörja marknaden. Lyckas man med 
detta är möjligheterna större att behålla sina egna fabriker fortsätter han. Länder som företaget 
outsourcat till är bl a Polen, Tjeckien, Slovakien, Turkiet och Österrike. Planerna är att fortsätta mot 
Thailand, Kina och Indien.  
 
Lindshammar, som är det andra företaget som valt att outsourca, tillämpar det på glas som ska 
målas. Formning av råglas sker i Polen och målningen sker i Lindshammar. Johansfors som 
tillverkar allt i Sverige och Norge ser på sikt att kanske en liten del kommer att outsourcas. 
Reijmyre tillverkar allt i Rejmyre och så kommer det att förbli, enligt Ulf Karlsson. ”Det är det vi 
försöker leva på”, menar han. Att det är svensktillverkat. Han tror att det är av stor vikt för många 
konsumenter, särskilt de med pengar. Ulf Karlsson får sedan frågan om hur han ser på varumärket 
”Made in Sweden” idag. Han svarar att Reijmyre står för det, vilket inte så många andra kan längre. 
”På Reijmyre är vi stolta över att vi arbetar med svenskt handdrivet munblåst glas”, fortsätter han.  
 
Lindshammars Ulf Rosén svarar på samma fråga att uttrycket inte används i samma grad. ”För att 
undkomma hela innebörden använder många endast Sweden. ”Tyvärr”, fortsätter han, ”är vi många 
som är överens om att konsumenter inte bryr sig så mycket om allt är producerat i Sverige”. Det går 
att dra paralleller till varumärket Volvo där inte alla komponenter är tillverkade i Sverige. Men 
Volvo står för Sverige och känns svenskt. ”Möjligen är det också så att konsumenter säger att de 
vill ha helsvenskt men när det kommer till kritan och de ska köpa spelar det ingen roll då det finns 
billigare alternativ”, berättar Ulf Rosén.  
 
Thomas Idermark tar även han upp parallellen till Volvo och lägger till att det är många svenska 
företag som vill köra svenska bilar och dit räknas Volvo trots att alla komponenter inte är 
tillverkade i Sverige. ”Men det står för Sverige, för oss svenskar.” Han säger att det är design och 
kvalitet som Orrefors-Kosta Boda ska stå för och det kommer det aldrig tummas på. På samma 
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fråga svarar Claes Hovhammar på Johansfors att, ”för en del kunder kan det vara viktigt men en del 
är mer intresserade av en bra design än var det är tillverkat”.  
 
Vad som förenar Reijmyres Ulf Karlsson och Thomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda är att de 
har samma uppfattning om vilken attityd kunden bör ha till glasprodukter. Det är att produkterna 
ska användas och inte stå och samla damm. En högre omsättning på konsumenters produkter i 
hemmet gynnar förstås försäljningen i förlängningen.  
 
 
4.4 Kundanalys  
 
Kundanalysen genomfördes med hjälp av enkätundersökning under två dagar då vi stod personligen 
och delade ut enkäter till kunder i två olika Duka-butiker, Duka Aveny vid Hötorget i Stockholm 
och Duka Täby utanför Stockholm. Utan bemanning av oss fick vi in ytterligare svar under några 
dagar. Enkäten skickades även ut via e-post till personer i vår bekantskapskrets för att öka 
kvantiteten.  
 

4.4.1 Redovisning av kundanalys  
 

Totalt fick vi in 65 stycken enkäter varav 15 via e-post. 52 stycken besvarades av kvinnor och 13 
stycken av män. Ett fåtal har medvetet eller omedvetet hoppat över en fråga, därav de olika antal 
svarande i nedanstående redovisning.  
 
På frågan om hur de fått vetskap om den produkt de köpt eller funderar på att köpa svarar man 
övervägande att det är impulsköp och därefter från annons i tidning. Vid rangordningen av sex olika 
begrepp som är betydelsefulla för en produkt kommer form som det viktigaste följt av kvalitet, 
funktion, svensktillverkat, varumärke och lågpris. Se Bild 3.  
 
För fullständig redovisning av enkätsvaren, se Bilaga 3.  
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Bild 3. Staplarna i diagrammet visar de olika begreppen och hur de rangordnades av målgruppen som vi undersökte. Värden som 
form, kvalitet och funktion prioriteras framför svensktillverkat, varumärke och lågpris. 
 
 
I undersökningen ville vi ha svar på frekvensen i konsumenternas köp. Det visade sig att 24 av 62 
svarande handlar glasprodukter i butiker som Duka två gånger om året eller mer sällan. Endast tre 
stycken svarade att de handlar en gång i månaden. Till vem man handlar är mestadels sig själv eller 
till vänner.  
 
Vid frågor gällande tillverkningslandets betydelse svarade 27 av 64 personer att det är viktigt att 
glasprodukten är tillverkad i Sverige. Men är man beredd att betala mer om den är tillverkad i 
Sverige? 55% svarar ja på denna fråga. Av dem är 58% beredda att betala 10-25% mer för en 
glasprodukt tillverkad i Sverige. Att formgivaren till glasprodukten är svensk är mindre viktigt, 
vilket 47 av 65 svarande anser. Varumärket ”Made in Sweden”, vad har det för betydelse? Av de 
svarande tycker 34% att det har stor betydelse, 53% liten och 13% tycker att det inte alls har 
betydelse. Årsinkomsten 2004 för de svarande var för 58% över 200 tkr och 22% under 100 tkr.  
 
I följande diagram har vi sammanställt en kombination av variablerna impulsköp och ”svenskheten” 
för de olika åldersgrupperna. Trendlinjerna visar sedan hur konsumenters värderingar och 
beteenden förändras beroende på ålder. Se Bild 4. 
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Impulsköp och "Svenskheten"
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Bild 4. Diagrammet visar antal personer i ålderskategorier i kombination med variablerna impulsköp respektive ”svenskheten”. 
Med det senare menas de som tycker att det är viktigt att produkten är tillverkad i Sverige samt att varumärket ”Made in Sweden” 
har stor betydelse.  
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5. Analys och resultat  
 

 
Nedan följer en redovisning av hur vi tolkade vår undersökning.  

Vi avgör också hur pass väl de överensstämmer med teorierna 

samt redovisar vår Gap-analys.  

 
 
5.1 Involvering 
 
Av den stora andel i vår undersökning, 39%, som köper glas på impuls är 56% i åldrarna 16-35 år. 
Impulsköp är ett låginvolverande köpbeteende och det är bruksglas som konsumenterna då handlar. 
Konstglas kräver ett höginvolverande köpbeteende för att kunden ska få en positiv attityd till 
produkten. Tomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda indikerar att denna uppdelning av glasen finns. 
Enligt Fills Involvement theory har konsumenter till denna typ av glasprodukter redan skaffat sig 
attityd till produkten innan köp.  
 
Priskänsligheten har varit låg i vår kundanalys och andra värden prioriterats vilket visar på en 
lojalitet till branschen. Egenskaper som form, kvalitet och funktion har kommit före i 
rangordningen. Företagens representanter känner dock av en priskänslighet på bruksföremål och att 
kunder väljer ett billigare alternativ om det erbjuds.  
 
 
5.2 Kundrelationens livscykel 
 
När kunderna antingen är medvetna om att deras behov skulle kunna tillfredställas eller redan utfört 
ett första köp är de i inköpsfas respektive konsumtionsfas. Är man omedveten om att behovet skulle 
kunna tillfredsställas är man i inledningsfasen. (Grönroos, 2002) Kunderna som vår analys utförts 
på har gått in i inköpsfasen alternativt konsumtionsfasen.  
 
 
5.3 Marknadskommunikation  
 
Glasbruken som vi undersökt har varierande svar på hur de använder Internet i sin marknads-
föringsmix. Lindshammars Ulf Rosén menar att mediet inte är lämpat som försäljningskanal för 
glasprodukter. Tomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda tror dock att de skulle vinna mycket på att 
använda Internet i större utsträckning. Även Claes Hovhammar på Johansfors anser att de skulle 
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kunna nyttja Internet mer men att det är en kostnadsfråga. Vår kundanalys visar att en försvinnande 
liten del har fått vetskap om en glasprodukt via Internet. Av den stora andel, 39%, som köper glas 
på impuls är 56% i åldrarna 16-35 år. Samtidigt har endast 2 av 65 fått vetskap om produkten via 
Internet. Detta tyder på att det finns fog för att satsa mer på marknadsföring via Internet, speciellt 
för de yngre målgrupperna.  
 
 
5.4 Affärsidé och Product Line Stretching  
 
Under intervjun med Tomas Idermark på Orrefors-Kosta Boda betonar han att de ska erbjuda 
designade kvalitetsprodukter och dessa värden kommer det aldrig tummas på. Tittar man på vår 
kundanalys bekräftas att dessa värden är viktiga för konsumenter. De naturliga drivkrafterna har 
tagits tillvara och de spänningar som tycks vara en nödvändig förutsättning för växt och nyskapande 
har företaget bemött på olika sätt. En strategi är product line stretching där vi kan tillämpa det som 
Kotler beskriver i sin teori att om produktlinjen är för kort och man kan tjäna pengar på att lägga till 
produkter. Thomas Idermark beskriver vid vår intervju Orrefors-Kosta Bodas strategi om sin 
utvidgning av produktlinjen. Det faktum att de anlitat Efva Attling som första externa formgivare är 
ett sätt i ledet att nå den yngre designkunniga konsumenten som man ämnar möta. Att det är de 
yngre som prioriterar andra egenskaper före svenskheten kan vi se på våra resultat från 
kundanalysen. Där visar det sig att 37 stycken av de 64 svarande inte tyckte det var viktigt att 
glasprodukten var tillverkad i Sverige samt att de rankat svensktillverkad på fjärde, femte eller 
sjätte plats. 28 stycken av dessa var i åldrarna 16-45 år.  
 
För att bekräfta ovanstående har vi sorterade in enkätsvaren hos dem som både sagt att varumärket 
”Made in Sweden” har stor betydelse och rangordnat svensktillverkat som en av de tre viktigaste 
egenskaperna hos produkterna blev det 15 till antalet. Av dessa 15 var hela 12 i åldrarna 46-75 år. 
Brytpunkten i diagrammet (Bild 4) tolkar vi som att kunder i åldergruppen 46-55 år och uppåt anser 
att svenskheten är viktig medan de yngre målgrupperna har ett mer frekvent impulsköpbeteende. 
Samtidigt är svenskheten av mindre betydelse för de sistnämnda.  
 
Ulf Karlsson trycker på det svenska hantverket som en viktig del i Reijmyres affärsidé. Enligt 
Normanns teori om affärsidé krävs en balans mellan basen för dominans och de kritiska faktorerna. 
Dessa kritiska faktorer kan vara t ex knappa resurser. Ur obalansen uppstår spänningar som tycks 
vara en nödvändig förutsättning för växt och nyskapande. Vi kan här relatera till Reijmyres satsning 
på marknadsföring. Marknadsföringen innan har varit näst intill obefintlig. De har nu anställt en 
person avsatt för att locka turister till Reijmyre glasbruk. Satsningen kan ses orsakad av riktade 
spänningar som i sin tur uppkommit från naturliga drivkrafter. Reijmyre står liksom de andra 
företagen i en, som de uttrycker själva, avgörande fas. Resurserna för Reijmyre är knappa. De har 
bestämt sig för att betona det svenska hantverket och hålla kvar vid det.  
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Lindshammar har tagit tillvara på de naturliga drivkrafterna genom att lägga om sin strategi och 
rikta sig mer mot företag än tidigare. Johansfors har även de påverkats av de naturliga drivkrafterna 
genom att nu sikta på att kundanpassa sina produkter och arbeta utifrån ”kunden i centrum”. Båda 
företagen ser kvalitet och design som viktiga konkurrensfördelar. 
 
 
5.5 Gap-analys och dess resultat 
 
När vi jämför intervjuerna med kundanalysen så framstår en del skillnader. Det är främst Gap 1 
(ledningens uppfattningar) som vi har tittat närmare på.  
 
Enligt intervjuerna så verkar det som att representanterna för glasbruken tror att kunderna är mer 
priskänsliga än vad som verkligen är fallet. Vår kundanalys visar på att de sätter egenskapen lågpris 
som minst viktigt i rangordningen av form, kvalitet, funktion, svensktillverkat och varumärke. Det 
kan visserligen ligga någonting i att när det väl kommer till kritan så väljer man trots allt en 
billigare produkt än vad man helst skulle vilja köpa.  
 
Vi har också upptäckt att ledningarna på glasbruken inte verkar ha uppdaterat sin syn på hur deras 
typkund ser ut. Framförallt att den och köpmönster är under förändring. Enligt flera av företagens 
representanter tror de att typkunden är kvinnor i 40-årsåldern. Till stor del är det så men de verkar 
förbise att det är långt ifrån majoriteten av kunderna. Vår undersökning visar på att de missar de 
yngre åldersgrupperna.  
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6. Slutsats 
 
 

I detta kapitel drar vi slutsatser baserade på ovanstående resultat.  

 
 
Arbetet med denna uppsats och resultaten av vår undersökning visar att outsourcing är en frekvent 
använd strategi samtidigt som stora risker finns förknippat med det. Vi anser att outsourcing är en 
kortsiktig satsning. De oförutsedda transaktionskostnaderna tenderar att överstiga förväntningarna 
om slutlig kostnadsreducering. Man verkar heller inte beakta att löneutvecklingen kan gå snabbt i 
dessa länder. De berörda företag som planerar outsourcing hävdar dock att det primära skälet är att 
komma in på nya marknader. För glasindustrin i Sverige är detta skäl sekundärt eftersom man i 
första hand tvingats dra ned på kostnaderna.  
  
Av vår analys kan vi dra slutsatsen att det är många som handlar på impuls och majoriteten av dem 
är i de yngre åldersgrupperna. Vi ser en stark koppling mellan detta och att endast 2 av 65 svarande 
använt Internet som attitydbildande media för glasprodukter.  
 
Det är alltså en försvinnande liten del som har fått vetskap om glasprodukter via Internet. 
Vi tror att typkunden idag är en kvinna i 36-55 årsåldern och inte i så omfattande använder Internet 
som verktyg för att bilda sig en uppfattning och positiv attityd till produkter överhuvudtaget. Det är 
ett generaliserande men vi tror att det ligger någonting i vårt påstående. Vi tror därför att det är 
viktigt för glasbruken att öka sin närvaro på Internet eftersom det är den första kanal som den unga 
kundgruppen använder sig av för att skaffa kunskap om produkter. Dessa kommer så småningom att 
komma upp i åldern och då börja fundera på höginvolverande produkter som konstglas. Glasbruken 
ska vara stolta över sitt arv men bör koncentrera sig ännu mer på de yngre konsumenterna eftersom 
de är deras framtida överlevnad.  
 
Det är också viktigt för glasbruken att inse att köpmönster förändras hos kunder med tiden. Om 
företaget tvingas till konkurrensstrategier som riskerar att urholka grundvärdena som deras 
produkter står för kan detta orsaka minskad kundnöjdhet. Att kunna påverka kunder med 
marknadsföring anpassad till kundens fas är viktigt för att öka dels kundnöjdheten och 
återköpsfrekvensen (kundlojaliteten).  
 
Dessutom anser vi att det är viktigt att marknadsföringsaktiviteter sker på plats, i butik, för att locka 
till köp och uppmuntra till återköp.  
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Branschen har sedan länge insett uppdelningen mellan bruksglas och konstglas. Det är viktigt att ha 
det i åtanke när man tolkar resultaten från vår undersökning. Den pristolerans som många kunder 
uppger att de har är nog många gånger mer av god vilja. När man väl står inför ett köp är det 
troligare att man väljer ett billigare alternativ. Kundgrupper med högre inkomst är potentiella 
köpare av konstglas och därmed visar en faktisk högre pristolerans.  
 
Det är vanskligt och i stort sett omöjligt att nämna en siffra på i hur stor utsträckning man kan 
outsourca produktion utan att ”svenskheten” reduceras till nackdel för konsument och företaget. 
Men mycket tyder trots allt på att en majoritet av konsumenterna inte upplever det som nödvändigt 
att produktion behöver ligga i Sverige för att produkten i sig kan upplevas som svensk. Det är andra 
värden och faktorer som prioriteras såsom form, kvalitet och funktion.  
 
Om ett glasbruk skulle de följa de naturliga drivkrafterna, ändrat köpmönster och börja lägga om sin 
strategi skulle en s k ”misfit” kunna uppstå. Det är en obalans mellan basen för dominans, 
”svenskheten”, och de kritiska faktorerna, knappa resurser. En riskfaktor kan i fall som dessa vara 
att affärsidén blir övermogen. Det finns ingen marknad kvar att överleva på. Denna ”försoffning” 
kan uppstå om de naturliga drivkrafterna för växt skulle försummas och inte tas tillvara på. 
 
Vad som talar för ett glasbruks strategi att satsa på det svenska kulturarvet som en viktig komponent 
i affärsidén är att det kan löna sig på lång sikt. Som liten aktör i branschen kan det vara en 
framgångsrik väg att nischa sig som ”helsvensk”. På samma gång är det en riskfylld strategi 
eftersom vår kundanalys visar på trenden att konsumenter inte i lika stor utsträckning tycker att det 
är viktigt att själva tillverkningen sker i Sverige.  
 
I företagets perspektiv är det dock viktigt att inse att även om kunder tycker att det inte spelar någon 
roll var produktionen ligger så kan det påverka verksamheten på lång sikt. Det intima förhållandet 
mellan utveckling/design och produktion kan påverka företagets och produkternas image mer än 
vad man tror. Att outsourcing ofta är en irreversibel process kan i längden skada ett företags 
affärsidé som grundas på djupa traditioner och kulturarv. Samtidigt anser vi att man måste anpassa 
sig till moderna förutsättningar. Tradition och förnyelse i balans.   
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7. Avslutande diskussion  
 
 
7.1 Reliabilitet  
 
Under våra intervjuer, där vi träffade glasbrukens representanter personligen, anser vi att 
kongruensen var hög. Till exempel gav frågorna nummer 1, 2 och 21 respondenten möjlighet att ge 
olika perspektiv på ämnet som de tre frågorna avser, se Bilaga 1. Även enkätens motsvarande 
frågor (nr 4, 7, 8 och 10) gav hög kongruens. Enkäten var väl typografiskt utformad vilket 
underlättade ifyllnad och som gav hög precision i svaren. En viss brist i precision upptäckte vi dock 
i fråga 4 där 15 av 65 svarande missförstod hur man skulle fylla i svaren. Några har endast kryssat 
ett alternativ medan några angivit samma siffra på några begrepp. Vi kringgick problemet genom att 
ändå ta med deras svar, eftersom de svarat med hög precision på övriga frågor, och där de satt t ex 
en etta på flera begrepp fick dessa också den poängen i vår sammanräkning. På grund av detta 
skulle vi kunna säga att begreppen form och kvalitet hamnade på delad första plats i rangordningen. 
Se Bilaga 3.  
 
Viss precisionsbrist fick vi p.g.a. att vi fick svar från två av intervjuerna via e-post respektive 
telefonsamtal. Dock hävdar vi att värdet på svaren var högre än bristen på precision. Det inspelade 
materialet av de personliga intervjuerna gav oss möjlighet att grundligt dokumentera och tolka deras 
svar. Objektiviteten var hög eftersom vi var två som intervjuade vid båda intervjutillfällena. 
Dessutom använde vi semistrukturerad intervjuteknik, där man utgår från en intervjuguide som är 
öppen för följd- och kompletteringsfrågor, som förebyggde detta problem. 
Konstansen var också hög eftersom den totala tiden för vår undersökning sträckte sig under tre 
veckor och därunder torde attityd och fenomen inte ha förändrats.  
 
Halveringsmetoden stärkte våra statistiska resultat i den kvantitativa undersökningen genom att 
avvikelsen var minimal, se 2.6 Reliabilitet. När vi slumpmässigt delade upp det totala antalet svar i 
två lika delar och räknade om så gav det samma procentsatser som beräkningen av det totala antalet 
svar gav. Således kan vi konstatera att eventuell förförståelse hos respondenterna som svarade via  
e-post ej har påverkat statistiken och därmed våra slutsatser.  
 
 
7.2 Validitet   
 
Vi anser att validiteten är generellt sett hög i vår undersökning, både den kvalitativa och den 
kvantitativa. Kundundersökningen med enkäter har utförts på plats i butiker. Det var ett strategiskt 
urval där vi fick svar från de konsumenter som var relevanta för vår undersökning och fick därmed 
svar på det vi avsåg att fråga om. Även de intervjuade svarade i enlighet med vad vi ville ha svar på.  
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7.3 Bortfall   
 

Nio av 75 enkäter har vi inte fått tillbaka. Endast en kom tillbaka ej ifylld och räknas också som 
bortfall. Totalt fick vi alltså in 65 enkäter. Bortfallet, 13%, avser endast e-postsvaren eftersom vi 
fick in alla svar från de i butik utdelade enkäterna.  
 
 
7.4 Kritik till eget arbete   
 
Viss kritik har vi av att vi använder outsourcing som teori men försvarar detta med att vetenskapliga 
artiklar legat till grund för vår jämförelse till det som en teori.  
 
Vår kvalitativa undersökning hade varit ännu bättre om de övriga två också hade varit personliga 
och inte via e-post respektive telefon. Ju fler svar desto bättre, men resultaten från vår enkät (65 
svar) höll sig över rekommenderade 40 svar för att kunna bearbeta den statistiskt (Ejvegård, 2003).  
 
Den kvantitativa undersökningens enkät ville vi hålla så kort som möjligt för att få högre 
svarsfrekvens (flera sidor tenderar att avskräcka). Av samma anledning kan vi vara självkritiska 
eftersom vi inte fick plats med fler specifika frågor. Viss självkritik har vi angående utskicken via  
e-post då alla respondenter inte var potentiella glaskunder men svarade som om de vore det.  
 
Vi fick under arbetets gång erfara att våra resultat hade blivit mer specifika om vi formulerat frågor 
i enkätundersökningen som skiljde på bruksglas och konstglas. För vidare forskning inom 
glasindustrin bör man vara noga med att särskilja dessa.  
 
 
7.5 Generaliserbarhet  
 
Undersökningen gjordes med fokus på glasindustrin. Urvalet av företagen och kundanalysen gör 
därför generaliserbarheten relativt hög för denna. Däremot kan resultaten inte jämföras med andra 
branscher, som vi dock drar paralleller till, i och med att intervjuerna och enkäten utformades 
specifikt för glasindustrin.  
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9. Bilagor  
 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor till produktionsansvarig på respektive glasbruk 
 
 

1. Hur definierar du svenskt konsthantverk?  
 

2. En allmänt vedertagen bild av den svenska glasbruksindustrin är att det traditionella arvet är 
oerhört viktigt. Hur vill du beskriva den bilden?  

 
3. Vilken fas befinner sig glasbruksindustrins bransch i?  

 (Introduktionsfas? Växande fas? Mogen? Mättad? Etc…)   
 

4. I vilken utsträckning är branschen konkurrensutsatt?  
 

5. Hur ser branschen ut om man tänker den uppdelad i manuell respektive maskinell produktion?  
 

6. Hur är er affärsidé formulerad?  
 

7. Hur är fördelningen på manuell respektive maskinell produktion på ert glasbruk?  
 

8. Var sker produktionen nu?  
 
9. Finns det planer på att flytta produktionen utomlands?  

 
10. Vilka är era marknader?  

   
11. Hur är fördelning procentuellt sett mellan hemma- och exportmarknad?  

 
12. Vilka är era kunder?  

 
13. Hur ser typkunden ut?  

 
14. Vad är typiskt för era kunders köpbeteende?  

 
15. Har ni märkt någon förändring när det gäller deras köpbeteende?  

 
16. Vad är typiskt för era kunders köpmönster?  
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17. Har ni märkt någon förändring när det gäller deras köpmönster? 

 
18. Hur är kundernas attityd till era produkter?  

 
19. Vilka ser ni som era konkurrenter?  

   
20. Vilka utländska glasbruk ser ni hot ifrån?  

 
21. Hur ser du på varumärket ”Made in Sweden” idag?  

 
22. Hur marknadsför ni era produkter?   

 
23. Vilka konkurrensstrategier arbetar ni efter?  

 
 
 
 
 
Bilaga 2: Enkätundersökning om glasindustrin 
 

 

Enkätundersökning om glasindustrin 
Välkommen att fylla i denna enkät! Dina svar kommer att behandlas anonymt och  
bli en viktig del i ett forskningsarbete på Södertörns högskola om glasindustrin. 

 
1. Jag är   

Kvinna  Man 
2. Vilket år är du född?    

19 ____ 
 

3. Hur fick du vetskap om den glasprodukt som du funderar på att köpa eller som du köpt?  
Annons i tidning  
Internet 
Annan media    
Rekommendation 
Impulsköp  

 
4. Hur rangordnar du dessa begrepp som viktiga för glasprodukter du köper?  

Numrera begreppen med 1-6 där 1 är viktigast för ditt köp. 
 Kvalitet Svensktillverkat  Funktion             

 
 
  Lågpris  Varumärke  Form 
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5. Hur ofta handlar du glasprodukter i butiker 

som t ex Duka och Nordiska Kristall?   
En gång i månaden 
Två gånger om året 
En gång om året 
Mer sällan  
Aldrig  
 

6. Till vem köper du glasprodukten? 
  Mig själv  

Mitt/mina barn 
Min partner 
Vän/vänner  
Kollega/kollegor 
Föräldrar 

7. Är det viktigt för dig att glasprodukten är tillverkad i Sverige?  
 Ja  
Nej 

 
8. Är du beredd att betala mer för en likvärdig glasprodukt om den är tillverkad i Sverige?  

 Ja  Om ja, hur mycket?              5-10% mer               10-25% mer               50% mer och uppåt 
Nej 

 
9. Är det viktigt för dig att formgivaren till glasprodukten är svensk?  

 Ja  
Nej 

 
10. Vilken betydelse har varumärket ”Made in Sweden” för dig när det gäller glasprodukter? 

 Stor  Liten       Ingen alls 
 

 
11. Vilken var din ungefärliga årsinkomst förra året?    

 Under 100 000 kr  100 000 – 150 000 kr      150 000 – 200 000 kr  Över 200 000 kr 
 

 
12. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här:   

 
 
 

Lämna dina svar i avsedd låda eller till oss personligen. Tack för din medverkan! 

 
 
 
 
 
Bilaga 3: Redovisning av enkätundersökningen 

 
Enkätundersökning om glasindustrin
Totalt antal svar: 50 via kunder i butik + 15 via e-post.  
 
 

1. Jag är   
Kvinna  Man 

2. Vilket år är du född?    
19 ____      Ej svarat: 7

Antal (#):  52 13 # 16-25 år:  9 %: 13,8 
Procent (%):  80,0 20,0 # 26-35 år:  16 %: 24,6 
   # 36-45 år:  9 %: 13,8 
   # 46-55 år:  7 %: 10,8 
   # 56-65 år:  14 %: 21,5 
   # 66-75 år:  3 %:   4,6 
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3. Hur fick du vetskap om den glasprodukt som du funderar på att köpa eller som du köpt?  

Annons i tidning  #:  19 %:  29,7 

Internet  #:  2 %:  3,1 

Annan media    #:  8 %:  12,5 

Rekommendation  #:  10 %:  15,6 

Impulsköp  #:  25 %:  39,1 

 
4. Hur rangordnar du dessa begrepp som viktiga för glasprodukter du köper?  

Numrera begreppen med 1-6 där 1 är viktigast för ditt köp. 
 Kvalitet Svensktillverkat  Funktion             

Rank: 2,63 Rank: 4,05 Rank: 2,83  3 4 2  
  Lågpris  Varumärke  Form 
Rank: 4,88  Rank: 4,66  Rank: 2,32  

1 5 6  
 

5. Hur ofta handlar du glasprodukter i butiker 
som t ex Duka och Nordiska Kristall?   

En gång i månaden  #:  3 %:  4,7  

Två gånger om året  #:  24 %: 37,5  

En gång om året  #:  14 %: 21,9  
Mer sällan   #:  19  %: 29,7  
Aldrig  #:  2  %:  3,2  

6.     Till vem köper du glasprodukten? 
  Mig själv   #:  40  

Mitt/mina barn  #:  13  
Min partner  #:  9  
Vän/vänner   #:  33  
Kollega/kollegor  #:  7  
Föräldrar  #:  7  

 
7. Är det viktigt för dig att glasprodukten är tillverkad i Sverige?  

 Ja   #: 27  %: 42,2  
Nej  #: 37  %: 57,8   

 
8. Är du beredd att betala mer för en likvärdig glasprodukt om den är tillverkad i Sverige?  

 Ja   Om ja, hur mycket?              5-10% mer               10-25% mer               50% mer och uppåt 
#: 34  %: 54,8 #: 12   #: 20   #: 1   
 %: 35,3  %: 58,8   %: 2,9   
Nej    
#: 28  %: 45,2  

 
9. Är det viktigt för dig att formgivaren till glasprodukten är svensk?  

 Ja  #: 18  %: 27,7   
Nej  #: 47  %: 72,3  

 
10. Vilken betydelse har varumärket ”Made in Sweden” för dig när det gäller glasprodukter? 

 Stor  Liten       Ingen alls 
 #: 22  #: 34  #: 8  
 %: 34,4  %: 53,1   %: 12,5  

 
11. Vilken var din ungefärliga årsinkomst förra året?    

 Under 100 000 kr  100 000 – 150 000 kr      150 000 – 200 000 kr  Över 200 000 kr 
 #: 14  #: 9 #: 3  #: 36  
 %: 21,9  %: 14,1  %: 4,7  %: 56,3  
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