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resans gång. 
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Martina Forsberg    Cissel Johansson 



 

 

Sammanfattning 
 
Den ökade konkurrensen gör att det blir viktigare för företagen att effektivisera och 

specialisera sin verksamhet för att skaffa sig fördelar mot konkurrenter och för att överleva på 

en allt hårdare och mer globaliserad marknad. Att lägga in ett värde utöver produktens fysiska 

attribut kan göra att man skiljer sig från konkurrenterna. Man talar om att leverera abstrakta 

värden snarare än enbart fysiska produkter.  

 

Uppsatsens syfte är att, genom studier av fyra företag, analysera och utvärdera vad företagen 

gör för att fortsätta skapa mervärde när de outsourcar en del i produktionen. Vi valde att göra 

en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Teorierna vi har valt behandlar skapande av 

mervärde och outsourcing. 

 

I undersökningen kom det fram att företagen, i jämförelse med teorin, gör det som krävs för 

att bibehålla mervärdet vid outsourcing. 

 

Undersökningens slutsats blev bland annat att faktorer som att inte lägga ut sin 

kärnverksamhet och att ha rätt relation till sina leverantörer är relevanta för att fortsätta skapa 

mervärde vid outsourcing.  
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1. Inledning 
 

etta kapitel syftar till att ge läsaren en uppfattning om vad uppsatsen innehåller samt 
vad den har för målsättning. Inledningsvis ges en bakgrund till det ämne studien handlar 

om, därefter följer en kort problemformulering vilken senare mynnar ut i ett syfte.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Om man ser tillbaka på Sveriges ekonomiska historia kan man se tre industriella revolutioner. 

Den första i samband med att ångmaskinen uppfanns på slutet av 1700-talet. Den andra kom 

cirka 100 år senare när spridningen av användandet av elmotorn och förbränningsmotorn 

ökade. Den tredje revolutionen, elektronikens och tjänstesamhällets tillväxt, har pågått sedan 

1970-talet och kan sägas pågå än idag.1 

 

Innebörden av den tredje revolutionen är att man gjort många tekniska framsteg med hjälp av 

elektroniken och att informationsteknologin gått starkt framåt. Det har öppnat för en 

internationalisering av företag vilket har lett till att kunskap och rätt kompetens hos sina 

anställda är viktigare än någonsin.2 Enligt samma källa har många bedömare sett de senaste 

decenniernas utveckling som slutet för industrins dominans och som en övergång från ett 

industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Det grundas på att dagens industriländer får allt 

svårare att konkurrera med de �nya� industriländerna till följd av att löneökningarna har varit 

för höga, och att man därför riktar in sig på att producera och köpa tjänster istället.3 

 

I och med globaliseringen förändras ständigt förutsättningarna för att bedriva verksamheter. 

Den ökade konkurrensen, även med utländska företag, leder till att konkurrensproblem som 

exempelvis avstannande tillväxt eller minskande marknadsandel förr eller senare uppstår.4 Det 

får som konsekvens, enligt samma källa, att företagen börjar omstrukturera sin organisation 

för att minska kostnaderna och resultatet blir oftast färre anställda och mer kompakta företag.  

 

Anytec Marine AB i Öregrund är ett företag som har haft problem med lönsamheten och som 

genomfört en företagsrekonstruktion.5 Anytec Marine AB är, enligt samma källa, ett företag 

                                                
1 Schön, L. (2000) 
2 Ibid  
3 Ibid 
4 Hamel, G & Prahalad, C.K. (1995) 
5 www.unt.se �Uppsägningar - Anytec Marine rekonstruerar� 2005-08-25 

D 
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som bedriver varvverksamhet och hade innan rekonstruktionen ca 60 anställda. De hade dålig 

lönsamhet och därför blev en rekonstruktion av organisationen det enda alternativet för att 

undvika konkurs. Den dåliga lönsamheten ansågs till största delen bero på att det är för dyrt 

att ha tillverkning i Sverige och en del av tillverkningen har därför flyttats till Baltikum där 

lönerna är lägre och det är lättare att anpassa personalstyrkan efter orderingången.6 

Omstruktureringen ledde till att 15 anställda sades upp i Sverige.  

 

Idag är de flesta företag nedbantade och slimmade7 och det är svårt att hitta mer kostnader att 

skära ner inom företaget. En trend, som startade redan i början på 90-talet, har blivit den nya 

lösningen och det är att företagen lägger ut delar av verksamheten på entreprenad.8 I början 

handlade det mest om städning och andra kringtjänster men på senare tid har, enligt samma 

källa, även funktioner som IT, lönehantering, kundtjänst, logistik och till och med 

ekonomiavdelningen lagts ut på en extern tjänsteleverantör.  

 

Frågan vilka tjänster företaget själv ska tillhandahålla och vilka tjänster företaget ska köpa in 

kan sägas vara detsamma som den klassiska tillverka/köpa problematiken.9 De funktioner i 

företaget som inte anses tillhöra den främsta kompetensen lägger man istället ut till ett annat 

företag som har det området som sin huvudkompetens. Sedan köper man tillbaka 

kompetensen som en tjänst.  

 

Ett exempel på företag som lagt ut en kompetens för att köpa tillbaka den som en tjänst är 

avtalet mellan verkstadsföretaget Sandvik och Accenture HR Services, ett företag inom 

Accenturekoncernen som levererar personaladministrativa lösningar. Accenture kommer i och 

med avtalet att ansvara för telefonsupport samt tjänster inom bland annat rekrytering, 

personalutveckling och personaladministrativa rutiner för Sandvik i USA, Finland och 

Sverige. Avtalet innebär att Sandviks personal inom det personaladministrativa området 

erbjuds anställning inom Accenture istället och att Sandvik sedan betalar Accenture för 

tjänsterna de utför.10 

 
 

                                                
6 www.unt.se �Anytec Marine: Hälften varslas om uppsägning� 2005-08-30 
7 www.chef.se �Välkommen till framtiden� 05-09-23 
8 www.affarsvarlden.se, �Innetrenden: Lägg ut!� 2005-05-31 
9 Gadde, L-E och Håkansson, H. (1998) 
10 www.accenture.com, �Sandvik ingår 10-årigt outsourcingavtal med Accenture� Pressmeddelande 2004-11-16 
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Företag som lägger ut delar av verksamheten är dock inte alltid mer lönsamma. Det finns en 

ofta outnyttjad potential att höja effektiviteten i ett företag utan att flytta eller att lägga ut och 

varje företag måste göra en helhetsbedömning och jämföra alternativen.11 Forskare menar att 

det finns en övertro på att lägga ut på entreprenad och att allt fler har börjat ändra uppfattning 

om det. Forskarna anser också att utkontraktering inte är den enda lösningen för alla.12  

 

Det framhålls också i en studie gjord av det internationella konsultföretaget Compass 

Consulting. Studien visar att nästan 60 % av de projekt som lagts ut på en extern 

tjänsteleverantör misslyckas.13 Oftast beror det på att företagen har orealistiska uppfattningar 

om besparingarna.14 Andra orsaker är att man skriver avtal för snabbt, när man inte är säker 

på vad man vill ha och att man inte har en genomarbetad strategi.15 Det saknas också 

kompetens för att styra ett sådant projekt.16  

 

Detta kan leda till att företagen i projektet hamnar i konflikt med varandra då de inte är 

överens.  Ett exempel på två företag som inte kommit överens är konflikten mellan 

mjukvarutillverkaren SAP:s användarförening Sapsa och deras externa tjänsteleverantör 

Adfahrer.17 Enligt samma källa har Adfahrer skött om större delen av Sapsas verksamhet de 

senaste tio åren. Verksamheten bestod av att arrangera konferenser och utbildningar för 

användarföretagen. Då Adfahrer hade hanterat det mesta av kontakten med kunderna och varit 

engagerade i verksamheten så länge ansåg de att dem hade rätt till varumärket Sapsa och 

ansökte därför hos Patent och Registreringsverket för att få använda varumärket som sitt eget. 

Det fick som konsekvens att avtalet mellan Sapsa och Adfahrer bröts med en gång. Företagen 

försökte samtala men kom inte fram till någon gemensam lösning så dialogen upphörde och 

Sapsa började se sig om efter en ny leverantör.18 

 

Det också finns exempel på företag där det gått så långt att man tagit tillbaka de delar av 

verksamheten som de tidigare lagt ut. Exempelvis så har både Scania och Electrolux tagit 

tillbaka utlagd produktion. Anledningen till att Scania gjorde det är att dem anser att behovet 

av egen kontroll över produktionsprocessen är större nu än tidigare eftersom tempot när det 

                                                
11 www.di.se, �Generalisera inte i debatten om företagsflytten�, 2005-06-17 
12 www.svd.se, �Telejättar satsar på bredbandsmobil, stark tro på outsourcing� 2005-09-01 
13 www.svd.se �Företag ofta besvikna på outsourcingavtal� 2005-10-02 
14 Ibid 
15 www.computersweden.se, �Outsourcingkontrakt oftast fiasko� 2005-08-31 
16 Ibid 
17 www.computersweden.se  �Dragkamp om SAPs användare� 2004-02-10 
18 Ibid 
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gäller modellbyten och annan utveckling är så högt.19 För Electrolux i Mariefred var skälet att 

det blir billigare och bättre att producera i egen regi. De senaste åren har företaget hämtat hem 

allt mer produktion, volymerna i fabriken har ökat med 50 procent på fem år.20 För båda dessa 

företag hör produktion till huvudkompetensen i verksamheten och att inte ha dessa områden 

inom företaget är en förlorad konkurrensfördel. 

 

När företag planerar att lägga ut en funktion brister många av dem i den första analysen av 

verksamheten. Företagen måste förstå vilken typ av verksamhet det är som ska läggas ut och 

hur den förhåller sig till kunderna och till företaget som helhet.21 Enligt Linda Cohen på 

analysföretaget Gartner lägger många företag ut funktioner utan att ha en egentlig tanke 

bakom.22 Visst får många företag lägre kostnader men de är inte på det klara med att de 

samtidigt förlorar viktig kompetens inom företaget.23  

 

Det är idag inte så stora skillnader mellan olika företags produkter och tjänster, och i det 

sammanhanget blir frågan om att skapa en positiv bild av företaget än viktigare.24 Även att 

lägga in ett värde utöver produktens fysiska attribut gör att man skiljer sig från sina 

konkurrenter. Man talar om att leverera abstrakta värden snarare än enbart fysiska produk-

ter.25 Enligt ovan nämnda studie från Compass Consulting har det också visats att det är de 

abstrakta värdena som ofta är dem som förbises när man lägger ut en del av företaget, men att 

det för många ändå är dessa värden som ligger till grund för om projektet lyckas eller 

misslyckas.26    

1.2 Problemdiskussion 
 
I och med de förändrade förutsättningarna för att bedriva företag måste man vara effektiv i det 

man gör för att öka sin konkurrenskraft. När företagen inte hittar fler kostnader att skära ner 

inom den egna organisationen börjar man istället se över vilka delar som kan läggas utanför 

den. Outsourcing har blivit ett sätt att försöka dra ner kostnader ytterliggare och genom 

specialisering bli bäst på det man gör. Koncentrera sig på kärnverksamheten helt enkelt. 

Företagen måste också utveckla sig hela tiden och skapa ett mervärde kring sin produkt. Att 

                                                
19 www.affarsvarlden.se, �Outsourcing: Låt andra göra jobbet�, 2003-04-16  
20 Ibid  
21 www.svd.se �Företag ofta besvikna på outsourcingavtal� 2005-10-02 
22 www.computersweden.se �Outsourcing � en onödig fälla� 2005-11-17 
23www.computersweden.se �Dags för baksmällan� 2004-09-29 
24 www.affarsvarlden.se �Kommunikationskonsulter � Konsultlabyrinten� 2001-10-17 
25 Mattson, S-A. (2002) 
26 http://www.compassmc.com �6 av 10 outsourcingaffärer misslyckas� 2005-09-01 
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enbart erbjuda en bra produkt är inte längre tillräckligt på en marknad där det finns åtskilliga 

företag som erbjuder likvärdiga produkter.  

 

Motiven för att lägga ut delar av företagets verksamhet är varierande men bland annat är det 

för att uppnå kostnadsfördelar och att undvika slöseri av resurserna på de delar i 

verksamheten som ligger utanför företagets kärna. Det har ansetts gynnsamt att lägga ut delar 

av verksamheten om någon annan kan sköta det området bättre och mer kostnadseffektivt än 

vad företaget själv kan göra. Detta fenomen har utvecklats till att mer och mer ha blivit en 

strategi för att skaffa sig konkurrensfördelar och överleva på en allt hårdare marknad. 

 

Även om outsourcingtrenden är växande kommer det fler och fler exempel på misslyckade 

försök där exempelvis konflikter mellan företag uppstått när samarbetet inte fungerat eller 

tänkta kostnadsbesparingarna uteblev. En annan orsak till misslyckande har visat sig vara att 

företag outsourcar en funktion utan att veta hur det påverkar företaget som helhet. Det är 

därför viktigt för företagen att kunna identifiera vad som tillhör kärnverksamheten. På så sätt 

kan företagen ta reda på vad som lämpar sig att outsourca och vad det skulle betyda för dem 

om delar av kärnverksamheten försvann. Missar man att se organisationen som helhet riskerar 

företaget att outsourca en del av stor, men kanske inte så uppenbar, betydelse för företaget 

vilket kan leda till att det mervärde som skapas inom företaget går förlorat.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka faktorer är viktiga för att ett företag ska fortsätta skapa mervärde när de outsourcar en 

del av företaget? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med den här uppsatsen är att, genom studier av fyra företag, analysera och utvärdera 

vad företagen gör för att fortsätta skapa mervärde när de outsourcar en del i produktionen. 
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1.5 Avgränsning 

 
I denna studie kommer vi enbart att titta på outsourcing inom produktionen och inte 

outsourcing av kringtjänster såsom IT eller lönehantering. Vi kommer också att enbart titta på 

företag inom verkstadsindustrin i Sverige. Då vår definition av outsourcing inte innefattar så 

kallad offshoring, det vill säga att flytta produktion till låglöneländer, tas inte heller den 

formen av outsourcing upp i uppsatsen.  

 

1.6 Definition av outsourcing 
 
 
Det är svårt att hitta en precis översättning på vad outsourcing är då det finns flera olika 

tolkningar, ett exempel är: �Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för 

att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi� 27 

 

Det ord i svenskan som är närmast relaterat outsourcing och som används likställt med ordet 

är utkontraktering.28 Andra ord, som att lägga ut på entreprenad, är ett uttryck som också 

kommit att användas synonymt. Även om outsourcing har kommit att bli mycket vanligare de 

senaste åren så är det inte en ny företeelse, utan redan på 1960-talet förekom outsourcing i 

form av så kallade servicebyråer.29

                                                
27 Bengtsson, L, Berggren, C och Lind, J. (2005)  
28 Abrahamson, M, Andersson, D, och Brege,S. (2003) 
29 Augustson, M och Bergstedt Sten, V. (1999) 
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2. Metod 
 

etta kapitel presenterar de vetenskapliga metoder som valdes till denna studie, samt        
varför dessa valts. Inledningsvis redogörs för vilken forskningsstrategi vi använde oss 

av. Vidare beskrivs hur insamlandet av data har skett och avslutningsvis görs en diskussion 
huruvida vi påverkat intervjupersonerna och på så vis resultatet på något sätt. 
 

2.1 Forskningsstrategier 
 
Vi har valt att göra vår undersökning i form av fallstudier på fyra företag i syfte att få fram 

hur de hanterar sin outsourcing för att fortsätta skapa mervärde runt produkten när de 

outsourcar.  

 

Vi tyckte att det föll sig naturligt att göra fallstudier då vi ville studera vårt ämnesområde 

outsourcing lite djupare och mer detaljerat. För att få djupet begränsade vi vår undersökning 

till att enbart tittar på outsourcingen i produktionen på företagen. Just den här metoden har en 

tendens att inrikta sig på en (eller några få) enheter med avsikt att få en djupgående 

redogörelse för händelser, erfarenheter eller processer.30  

 

Det finns flera olika strategier en forskare kan använda sig av men det finns varken ett rätt 

eller fel sätt att göra undersökningen på, utan det är ett beslut som forskarna själv måste fatta 

beroende på forskningsområdet.31  

 

Enligt ovan nämnda källa är en av de främsta fördelarna med fallstudier att den bland annat 

inbjuder till att använda sig av olika typer av data i undersökningen. I våra undersökningar har 

vi därför tagit hjälp av både intervjuer och skriftiga källor. Studien erbjuder också en 

möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå istället för att bara ta reda på vilket 

resultaten är.32   

 

I den punkt där fallstudien är mest känslig för anmärkning, gäller trovärdigheten i de 

generaliseringar som görs utifrån dess resultat.33 Detta gör att vi inte kan generalisera vårt 

resultat till alla företags sätt att hantera sin outsourcing, men man kan få en uppfattning om 

hur det skulle kunna se ut. 

                                                
30 Denscombe, M. (2000) 
31 Ibid 
32 Ibid 

D 
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2.2 Forskningsansats 
 
Det finns olika handlingssätt för forskaren att dra sina slutsatser. De två modeller som brukar 

betraktas som uteslutande valmöjligheter är induktion och deduktion.34 

 

I vår undersökning är det den deduktiva ansatsen som är mest användbar. Ansatsen innebär att 

vi, med utgångspunkt i befintliga teorier, formar hypoteser som är testbara påståenden om 

verkligheten.35 Utifrån de teorier som vi har tagit fram om outsourcing bygger vi vår empiri. 

 

I vårt fall är induktion inte en lämplig ansats då det innebär att man börjar i empirin, samlar in 

data, för att sedan formulera hypoteser eller teorier.36 

 

2.3 Angreppssätt 
 
De två angreppssätt som finns för att beskriva vilken typ av forskning som bedrivs är 

kvalitativ och kvantitativ metod.37  

 

En orsak till valet är att vår undersökning innehåller djupare studier och omfattar endast ett 

fåtal objekt. Djupgående studier gör att den kvalitativa forskningen associeras med 

småskaliga projekt som har ett begränsat omfång, samt att metoden har en benägenhet att 

betrakta saker i dess sammanhang och poängtera hur de hänger ihop och är beroende av 

varandra.38 Enligt samma källa bygger metoden på att omvandla det som observeras, 

rapporteras eller registreras till skrivna ord och inte siffror, som den kvantitativa metoden gör. 

Vilket stämmer bra överens med hur vi gått till väga då vi inte hade för avsikt att göra 

mätningar i produktionen utan kunde omvandla den i information vi samlat in till ord.  

 

Denna metod tillåter mer än en giltig förklaring då den grundar sig på forskarens skicklighet i 

att tolka materialet. Det accepteras således att olika forskare kan komma fram till olika 

slutsatser även om de allmänt sett använder sig av samma metoder.39 

 

                                                                                                                                                   
33 Denscombe, M. (2000) 
34 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) 
35 Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. (1999) 
36 Backman (1998) 
37 Denscombe, M. (2000) 
38 Ibid 
39 Ibid 
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Vilka vetenskapliga metoder man använder måste bland annat bestämmas av vilket fenomen 

man studerar och vilken typ av frågor man söker svar på.40 

 

2.4 Urval 
 
De val vi ställdes inför i undersökningarna var bland annat vilka företag vi ämnade använda 

oss av och vilka personer vi hade för avsikt att intervjua. Valen av företagen gjordes sedan 

utifrån ett slumpmässigt tillvägagångssätt. Skälet till att vi valde att hålla oss i en och samma 

bransch är att vi tror att företagen i stort sett hade samma förutsättningar. För att få ihop flera 

källor och olika aspekter till vår studie tyckte vi att fyra företag var ett passande antal. Hade vi 

valt att ta med ett lägre antal hade det kanske varit svårare att få en helhetssyn, och ett större 

antal företag tror vi hade blivit för omfattande att sätta sig in i. 

 

2.5 Datainsamling 
 
Det finns flera olika sätt att samla in data på, de är alla olika och det ena lämpar sig bättre för 

vissa situationer än andra. 

 

Vi har valt att använda oss av både skriftliga källor (sekundärdata) samt person� och 

telefonintervjuer (primärdata). För att få information och kunskap om outsourcing, de 

undersökta företagen och för att få fram användbara teorier inom området har vi använt oss av 

befintlig litteratur som böcker, tidskrifter, artiklar samt Internet. En av fördelarna med 

sekundärdata är att de innehåller stor mängd information, samtidigt som de är relativt lätta att 

få tag på.  

Intervjuerna hade en semistrukturerad utformning då vi ville ge de intervjuade en möjlighet 

att vara flexibla och utveckla egna idéer och tankar samtidigt som vi ville hålla oss inom 

ramen för vår undersökning. Telefonintervjuer genomfördes på grund av företagens 

geografiska spridning. Där den intervjuade godkände det använde vi oss av 

inspelningsutrustning samtidigt som vi antecknade. Intervjuerna har sedan kompletterats med 

kontakt via mail och telefon. Förutom att intervjuer kan genomföras ganska enkelt och tillåter 

flexibilitet som möjliggör att inriktningen kan ändras under arbetets gång, så är metoden bra 

att tillämpa om man vill få djupgående och detaljerad information.41 

                                                
40 Eliasson, R. (1995) 
41 Denscombe, M. (2000) 
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Detta handlingssätt, med kombinerade metoder, gör det möjligt att bekräfta eller ifrågasätta 

resultaten. Att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta resultat kan öka 

trovärdigheten i data.42 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 
 
Hur man överför teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller till empiriska 

observationer kan vara ett problem i allt utredningsarbete. Två viktiga begrepp i detta 

sammanhang är reliabilitet och validitet.43 

 

För att ge undersökningarna en hög reliabilitet, så pålitlig information som möjligt, har vi i 

våra undersökningar, som skett med hjälp av bland annat intervjuer, försökt ta hänsyn till den 

så kallade intervjuareffekten. Den innebär att det finns en risk att den intervjuades uttalanden 

kan ha påverkats av forskarnas identitet.44 Det kan också finnas en risk att vi tolkat den 

intervjuades svar fel. På grund av det har vi försökt forma intervjuerna på ett sätt så att 

riskerna minskas genom att vi, sedan vi sammanställt intervjuerna, låtit de intervjuade granska 

vår tolkning av deras svar. För att också få en hög tillförlitlighet vid telefonintervjuerna 

använde vi högtalartelefon så att båda intervjuarna hade möjlighet att delta. 

 

Ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten i vårt arbete var att välja rätt intervjuobjekt. Med rätt 

intervjuobjekt menar vi att vi valde personer på företagen som dagligen är i kontakt med 

outsourcing i produktion i sitt arbete.   

 

För att undersökningen ska få så hög validitet som möjligt, som handlar om i vilken 

utsträckning forskningsdata och metoderna för att få data, anses exakta, riktiga och 

träffsäkra,45 så har vi försökt utforma våra intervjufrågor utefter det vi avser att mäta, det vill 

säga outsourcing och mervärde. Vi har även bett andra personer i vår omgivning att läsa och 

kommentera uppsatsen. 

 

                                                
42 Denscombe, M. (2000) 
43 Eriksson, L-T. & Wiedersheim � Paul, F. (1999)  
44 Denscombe, M. (2000)  
45 Ibid  
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2.7 Källkritik 
 
Med en källa menas ursprunget till vår kunskap. Denna källa kan vara muntlig, skriftlig, 

materiell, etc.46 Allting som vi baserar våra fakta på är kunskapskällor, och källkritikens 

uppgift är att bedöma värdet av de här källorna.47 Källkritik handlar alltså kort om att 

kontrollera fakta.    

Då trovärdigheten kan variera bland olika dokument bör man ha i åtanke att en del av de 

sekundärdata vi använt oss av, som Internetartiklar, inte är vetenskapliga. Förmodligen så har 

vetenskapliga artiklar mer trovärdig information än fackpress men vi valde att ändå använda 

den informationen som komplement till andra källor då den är aktuell och många av artiklarna 

handlar om outsourcing. Dock så är det svårt att fastställa grundläggaren, trovärdigheten och 

autenticitet i Internetdokument i allmänhet, vilket gör att man måste vara särskilt noggrann 

vid användandet av dessa.48 Det är emellertid viktigt att kontrollera alla skriftliga källor 

kritiskt då informationen kan ha skapats för ett annat ändamål än undersökningens specifika 

syfte.49  

 

Vid insamlandet av primärdata är en av nackdelarna, som tidigare påpekats, att intervjuaren 

kan ha påverkats av forskarnas identiteter.  

 

En källa är också i regel trovärdigare ju mer samtida den är, och desto mer detaljerad 

information vi söker desto viktigare är samtidskraven.50 En given orsak till att samtidskravet 

är viktigt är glömskan hos oss människor, då den kan förvrida sanningen.51 För att vi inte 

skulle glömma den information vi fått fram och antecknat spelade vi, som nämndes i 

föregående kapitel, även in intervjuerna. Det innebär också att det finns en risk att 

intervjuarnas frispråkighet kan ha hämmats. 

                                                
46 Thurén, T. (2005) 
47 Ibid 
48 Denscombe, M. (2000)  
49 Ibid 
50 Thurén, T. (2005)  
51 Ibid 
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2.8 Självkritik 
 
De undersökningar som ligger till grund för den här uppsatsen påverkades förmodligen av oss 

som skrivit den. Om någon annan skulle genomföra samma intervjuer finns det alltid en risk 

att de skulle komma fram till ett resultat som inte är helt identiskt med det vi kommit fram till. 

Detta kan exempelvis bero på att vi, vid intervjuerna, kan ha förtydligat vad vi menade med 

en fråga och på så sätt styrt den intervjuades svar. Samtidigt är det också så att de svar vi fått 

fram i undersökningen är aktuella nu och behöver nödvändigtvis inte vara det om ett par år. 

 

Ytterligare en orsak är att en forskare inte kan ställa sig utanför den sociala värld som 

studeras, då vårt sätt att förstå den världen, formas av våra egna erfarenheter.52 Erfarenheterna 

skiljer sig från olika personer och olika kulturer. Detta innebär att den kunskap vi fått fram 

aldrig kan bli helt objektivt.53 

                                                
52 Denscombe, M. (2000) 
53 Ibid 
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3. Teori 
 

kapitlet tar vi upp de grundläggande teorier som ligger till grund för syftet med 
undersökningen. Det inleds med en argumentation om varför teorierna kommer i den 

ordningen de gör. Vidare tar vi upp varje teori för sig och vad den teorin har för relevans. 
Kapitlet avslutas sedan med en teoretisk referensram som talar om hur vi använde teorin i 
vår undersökning. 
 
 

3.1 Inledning  
 
I problemdiskussionen tar vi upp att det blir viktigare för företag att se helheten av sin 

verksamhet för att bli effektiva i sin outsourcing. För att kunna göra det är det viktigt att de 

identifierar sin kärnverksamhet för att på ett enkelt sett kunna se hur alla delar i företaget 

påverkar denna och varandra. Under teorin om kärnkompetens redovisas hur denna 

kompetens karaktäriseras och hur man kan skilja den från företagets övriga verksamhet. Det 

är viktigt för ett företag att veta vad som hör till kärnan i företaget eller inte, för det är med 

hjälp av kärnkompetensen ett företag skiljer sig från sina konkurrenter och skapar kon-

kurrensfördelar.54  

Om ett företag lägger ut en del av sin kärnkompetens kan det leda till att företaget förlorar 

kontroll över vilket mervärde som läggs in i produkten, i själva verket kanske inget mervärde 

läggs in i produkten över huvud taget. Värdeskapande aktiviteter är den grundläggande 

byggstenen i all affärsverksamhet55 och därför har vi tagit med värdekedjan och värdestjärnan 

som vi anser är relevanta för att de beskriver hur värdet på en produkt byggs upp under 

processen att skapa den.  

 

Allt mer standardiserade produkter innebär också att det är ett måste att bygga upp ett 

mervärde kring sin produkt för att kunna konkurrera på marknaden. Därför beskriver vi också 

en produkts beståndsdelar uppdelad på tre nivåer och vilket värde som skapas på varje nivå. 

Vidare tar vi upp en teori om olika sätt att organisera sin verksamhet. Teorin om det traditio-

nella sättet att organisera verksamheten utgår från ett uppgiftsorienterat synsätt medan det 

processorienterade synsättet ser på verksamheten som ett flöde där värde skapas i samarbetet 

mellan företagets olika funktioner. 

                                                
54 Quinn, J. (1999) 
55 Porter, M (1998) 

I 
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Problemdiskussionen tar upp att det ofta är på grund av konflikter mellan de inblandande 

parterna som gör att outsourcingprojekt misslyckas. Därför är det av stor vikt att veta vilken 

slags relation man ska ha till sin leverantör. Relationsnivåteorin tar upp tre olika nivåer på en 

leverantörsrelation, där man generellt kan säga att ju mer komplex aktivitet som lagts ut desto 

närmare samarbete bör man ha. 

 

3.2 Teorigenomgång 
 
3.2.1 Kärnkompetens 
 
Kärnkompetens är inte produkter eller saker företag gör bra, det är de aktiviteter som ett 

företag utför bättre än något annat företag. Att utveckla dessa förmågor är avgörande när man 

utformar en kärnkompetensstrategi. Om ett företag inte är på en nivå som de bästa företagen i 

världen är när det gäller en viss förmåga, är denna förmåga inte företagets kärnkompetens 

utan någon annans.56 

 

Ett ökat fokus på företagets kärnkompetens brukar motivera vilka verksamheter och produkter 

som outsourcas.57 Kärnkompetens, eller företagets förmågor, karaktäriseras av tre saker58;  

 

- de är unika och skiljer företaget från dess konkurrenter 

- de är varaktiga och svåra att kopiera 

- förmågorna kan utnyttjas för olika typer av produkter och marknader 

 

Vanligtvis är det de verksamheter som definieras som icke-kärna som utses som kandidater 

för kommande outsourcing.59 Kärnkompetens kan illustreras med hjälp av en modell:  

 

                                                
56 Quinn, J. (1999) 
57 Axelsson, B. (1998) 
58 Prahalad, C-K, Hamel, G. (1990) 
59 Axelsson, B. (1998) 
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! Cutting-edge-aktiviteter/funktioner är de som är av avgörande vikt för verksamhetens 

konkurrensförmåga i ett framtida strategiskt perspektiv. Det är förmågor som måste 

utvecklas idag och som är en källa till morgondagens kärnkompetens. Kompetensen 

måste även kontinuerligt prioriteras och utvecklas.  

 

! Kärnaktiviteterna utgör grunden för organisationen (huvudprocesserna) och dess 

möjliga konkurrensfördelar. Det är således kring denna kompetens och dessa 

aktiviteter (funktioner) som företaget formar sin övriga verksamhet. 

 

! Stödaktiviteter är sådana aktiviteter som är direkt knutna till kärnkompetensen. 

Stödaktiviteterna måste ingå i verksamheten som stöd för att kärnkompetensen skall 

fungera. 

 

! Avskiljbara aktiviteter är sådana som ingår i huvudprocesserna, till exempel som en 

komponent, men de är enkelt avskiljbara och relaterar inte som någon aktiv del till 

kärnkompetensen.  

 

Avskiljbara aktiviteter

Stödaktivitet

Kärnkompetens

�Cutting-edge�-kompetens

Företaget

Figur 3.1 Long & Vickers-Koch�s modell över kärnkompetens, tolkad av Axelsson (1998) 

Periferiaktivitet
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! Periferiaktiviteter består av sådana aktiviteter som ej berör de aktuella 

huvudprocesserna. För ett verkstadsföretag kan till exempel aktiviteten �tillhandahålla 

en cafeteria-funktion� vara en i förhållande till huvudprocessen mycket perifer 

aktivitet. Däremot kan en sådan aktivitet vara mycket central i ett museum eller en 

galleria.   

En sådan här indelning av aktiviteter/kompetenser kan ge företaget en förbättrad möjlighet att 

bedöma vilka aktiviteter som är särskilt viktiga och vilka som är mindre viktiga. Det kan i sin 

tur ge vägledning i frågor om vad som är lämpligt att outsourca. De aktiviteter som ligger 

närmast kärnan utförs och kontrolleras lämpligast internt, medan aktiviteterna i periferin kan 

skötas av en extern partner.  

3.2.1.1 Relevans fenomenet 

De förändrade förutsättningarna för att bedriva en verksamhet har gjort att företag 

specialiserar och effektiviserar sig med hjälp av outsourcing. Det man inte är bäst på, det vill 

säga det som man inte har som sin kärnkompetens, låter man någon annan ta hand om. 

Genom teorin om kärnkompetens kan man se vilka delar i ett företag som är potentiella 

outsourcingobjekt och vilka delar man bör hålla inom företaget. Att lägga ut en 

kärnkompetens kan vara förödande för företaget eftersom man förlorar en del av sin 

konkurrenskraft och på så sätt en möjlighet till att skapa mervärde. 

 

3.2.2 Mervärde 
 
Kärnan i ett erbjudande är oftast den fysiska produkten. Dock består inte produkten av enbart 

de fysiska egenskaperna. På en marknad där den fysiska produkten blir allt mer standardiserad 

blir andra attribut av olika slag allt viktigare. Det är ofta genom dessa attribut som företagets 

konkurrensfördelar skapas då de är lättare att anpassa dessa till kundernas behov och 

önskemål och därigenom öka det totala värdet för kunden.60 Den definition på mervärde som 

används i denna uppsats är den känslomässiga varan som man som kund upplever utöver den 

fysiska produkten. 

 

Man talar om att se produkten på tre olika nivåer.61 Den första nivån på produkten är vad 

kunden verkligen köper, kärnprodukten, och dess egenskaper. Exempelvis så köper den som 

                                                
60 Lekvall, P och Wahlbin, C. (2001) 
61 Kotler, P. (2001) 
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köper en borrmaskin egentligen ett hål och inte själva borrmaskinen. Den andra nivån på 

produkten bygger en konkret produkt kring kärnprodukten. Den konkreta produkten 

karaktäriseras av flera saker, det kan bland annat vara utseende, kvalitetsnivå och varumärke. 

För att förstärka produkten och skapa ett mervärde för kunden tillkommer på den tredje nivån 

olika former av service, exempelvis garantier, installationer, leveranser och andra 

efterköpsaktiviteter. 

 

Det är mestadels på den tredje nivån som företag konkurrerar och det är här som mervärde för 

kunden skapas.62 Mervärde kan också skapas på den andra nivån, då en överlägsen kvalitet 

eller ett känt varumärke också ökar värdet för kunden.63 

3.2.2.1 Relevans fenomenet   
 

Det är idag inte speciellt stora skillnader mellan olika företags produkter vilket gör att företag 

måste lägga in ett värde utöver produktens fysiska attribut för att skilja sig från sina 

konkurrenter. Man talar om att leverera ett mervärde snarare än enbart fysiska produkter. För 

att kunna besvara uppsatsens frågeställning, vilka faktorer är viktiga för att inte förlora det 

mervärde som skapas inom företag när man outsourcar, är det viktigt att redogöra teorier för 

hur mervärde kan definieras och hur och var i företaget det skapas. 

                                                
62 Kotler, P. (2001) 
63 Lekvall, P och Wahlbin, C. (2001) 

Installation

Efterköp-
service 
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Förpackning
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Kvalitet
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och 

kredit 

Figur 3.2 Produktens beståndsdelar i tre nivåer (Källa: Kotler2002)
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3.2.3 Värdekedjan64 kontra Värdestjärnan65 
 

Varje företag består av en samling aktiviteter som är utformade för att designa, producera, 

marknadsföra, leverera och stödja sin produkt. Alla dessa fristående aktiviteter, så kallade 

värdeaktiviteter, är beroende av varandra för att bilda ett produktvärde för köparen.  

 

Produktvärdet är den summa köparen är villiga att betala för vad företaget tillhandahåller. Ett 

företag är lönsamt om värdet de erbjuder överstiger kostnaderna för att skapa produkten. Att 

skapa ett värde för köparen som överstiger kostnaden för att skapa produkten är en allmän 

strategi, och genom att titta på värde istället för på kostnader kan man analysera företagets 

konkurrenskraft.  

 

Värdeaktiviteterna kan delas upp i två olika grupper, primära aktiviteter och stödjande 

aktiviteter. De primära aktiviteterna är involverade i skapandet av den fysiska produkten, i 

försäljningen och distributionen av den samt i servicen efter köpet. De stödjande aktiviteterna 

utgör ett stöd för de primära aktiviteterna och består av inköp, teknologi, personal och andra 

funktioner som omfattar hela företaget.  

 

De primära aktiviteterna består av fem olika kategorier som kan delas in i olika aktiviteter 

beroende på vad som är företagets verksamhet.  

 

- Ingående logistik är aktiviteter som är associerade med emottagande och lagring av 

insatsvaror. 

 

- Verksamhet är aktiviteter kopplade till att förvandla insatsvaror till den färdiga 

slutprodukten. Det kan röra sig om packning, montering och testning av produkter 

men även underhåll av maskiner och annan utrustning. 

 

                                                
64 Porter, M (1998) 
65 Normann, R och Ramirez, R. (1995) 
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- Utgående logistik är distributionen av produkten till köparen. Här inkluderas även 

lagring av färdiga produkter, orderhantering och planering av leveranser. 

 

- Marknadsföring och försäljning är aktiviteter som försöker skapa ett sätt för köparen 

att köpa produkten och förmå denne att göra det. Exempel på det är genom 

annonsering, försäljningskampanjer och prissättning. 

 

- Service är aktiviteter som förhöjer och underhåller värdet på produkten efter köpet. 

Det kan vara installationshjälp, reparationer och produktjusteringar.    

 

Dessa kategorier är olika viktiga för olika företag, helt beroende på vad för slags företag det 

rör sig om. Trots det är alla primäraktiviteterna aktuella i någon grad och spelar en roll för 

företagets konkurrensfördelar.  

 

De stödjande aktiviteterna kan delas in i fyra kategorier som även dem kan delas in i olika 

aktiviteter.  

 

- Anskaffning hänvisar till inköpsfunktionen på företaget. Det inkluderar inköp av 

råmaterial likaväl som av byggnader, maskiner och inventarier.  

 

- Teknisk utveckling. Alla värdeaktiviteter innefattar teknologi i olika former. 
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Figur 3.3 Porters värdekedja 
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- Personalavdelningen består av aktiviteter involverade i rekrytering, anställning och 

utbildning av personal. Personalavdelningen stödjer både individuella primära och 

stödjande aktiviteter men även hela värdekedjan och har därför en stor betydelse för 

företagets konkurrensfördelar. 

 

- Företagets struktur innefattar ett antal aktiviteter. Bland annat företagets högsta 

ledning, planering, finansiering, bokföring och juridik. Företagets struktur stödjer 

vanligtvis hela värdekedjan men inte enskilda aktiviteter. 

 

Då en och samma organisation sällan tar på sig alla värdeaktiviteter från produktutformning 

till leverans till slutkund, utan istället specialiserar sig på en del av aktiviteterna, utgör alla 

företag i processen att skapa en produkt, ett värdesystem. En stor del av värdet som skapas, 

skapas inte inom det egna företaget utan hos leverantörer och distributörer bakom och framför 

i värdesystemet. Därför är det viktigt att ha en bild över hela processen för att kunna analysera 

och förstå hur värdet byggs upp i systemet. 

 

Samarbetet mellan ekonomiska aktörer är inte längre så enkelt, linjärt och sekventiellt som 

Porters värdekedja beskriver. Relationen mellan två aktörer är vanligen långt mer komplext än 

vad som är möjligt att beskriva med hjälp av den linjära tillverka/sälja modellen som 

värdekedjan bygger på. I stället för att i tur och ordning öka produktens värde, skapar de 

aktörer som deltar i produktionen av erbjudandet värde genom olika former av 

samproducerande relationer.  

 

Det resulterar i vinna-vinna-vinna relationer mellan samliga aktörer. Genom att samarbeta 

hjälper man alla andra bakom i ledet och på så vis hjälper man sig själv. Var och en av 

aktörerna har ett delansvar i den värdeskapande processen och skapar produkter som utgör 

input för de övriga, inte bara för dem som befinner sig nedströms om det egna företaget. 

Denna input gör det möjligt för varje aktör att öka sin effektivitet. De kommersiella 

relationerna mellan aktörerna består inte bara i att tillverka/sälja utan värde samproduceras av 

aktörer som samverkar med varandra i en värdestjärna.  
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Även köparen har en plats i värdestjärnan, köparens aktiviteter syftar till att skapa inte bara 

ekonomiskt, utan även socialt, psykologiskt, estetiskt och moraliskt värde. I den samproduk-

tionsstrukturen är kunden aktiva parter i den gemensamma värdeskapande processen, inte 

passiv mottagare av värde skapat av andra.  

3.2.3.1 Relevans fenomenet 
 
Porter beskriver ett linjärt och sekventiellt värdesystem där värdet byggs upp allt eftersom 

produkten går igenom produktionsprocessen. Normann däremot beskriver den värdeskapande 

processen som en relation mellan alla inblandade aktörer där värde samproduceras. För att 

inte förlora det mervärde som byggs upp inom ett företag, när de outsourcar en aktivitet, är 

Normanns synsätt om värdestjärnan mer relevant. Det grundar sig på att även om en aktivitet 

är outsourcad, så finns den med i företagets och dess leverantörers värdeskapande process och 

är således inte helt utom kontroll. 

  

3.2.4 Organisation 

3.2.4.1 Det traditionella perspektivet66 
 
Det traditionella synsättet att organisera tillverkande och distribuerande verksamheter kan i 

stor utsträckning karaktäriseras av en funktionell uppdelning arbetsuppgifter och ansvar. Den 

grundläggande principen bakom denna organisationsform är antagandet att effektivisering 

uppnås via specialisering. Avdelningar och individer förväntas utföra sina avgränsade, 

specialiserade arbetsuppgifter och samverkan mellan olika avdelningar sker högt upp på 

chefsnivå. Därmed skapas värde lokalt men inte något totalt värde för kunden. Någon 

ansvarig för att samordna alla aktiviteter för den värdeskapande processen finns inte. En 

                                                
66 Mattson, S-A. (2002) 

Figur 3.4 Normanns värdestjärna (Källa: Egen konstruktion) 

Aktörer 

Värdeskapande 
process 
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annan bärande princip är att man i den funktionella organisationsformen organiserar 

verksamheterna efter input och resursförbrukning.  

 

Det som också karaktäriserar den funktionella organisationen är att man använder ett 

uppgiftsorienterat synsätt. Effektivare administrativ styrning av företagets resurser blir 

viktigare än att skapa effektiva värdeskapande processer, att använda resurserna effektivt 

prioriteras före kunddrivet värdeskapande. Då det är många aktörer är inblandade i varje 

aktivitetskedja, gör det att organisationen blir mindre flexibel och har svårare att anpassa sig 

till marknadsförutsättningarna.  

 

3.2.4.2 Det processorienterade perspektivet67 
 
Det är inte självklart att ett antal var för sig effektiva avdelningar utgör ett effektivt företag 

som det traditionella synsättet utgår ifrån. Det processorienterade synsättet utgår istället ifrån 

att den process som leder fram till att värde skapas alltid åstadkoms genom samordnad 

medverkan av resurser tillhörande olika funktioner eller avdelningar i företaget. 

Processynsättet kännetecknas av att det är flödesorienterat och att det är kunderna som är 

företagets viktigaste drivkraft, men är även fokuserat på totalkvalitet och värdeskapande.  

 

 

                                                
67 Mattson, S-A. (2002) 
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Figur 3.5. Processfokus: Företag som värdeskapande verksamhet, (Källa: 
Grönroos 2002)  
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3.2.4.3 Relevans fenomenet 
 
Sättet att organisera verksamheten har betydelse för skapandet av mervärde. Ett företag som 

utgår från det traditionella synsättet med en funktionell indelning av aktiviteter skapar inte 

något totalvärde för kunden. Ett företag som outsourcar aktiviteter riskerar att dela upp 

verksamheten i funktioner där uppgifterna blir specialiserade och effektiva, men utan 

mervärdesskapande. Därför är det viktigt att se företaget ur ett processperspektiv där värde 

skapas genom samordnad medverkan av resurser tillhörande olika funktioner.  

 

3.2.5 Leverantörsrelationer 

3.2.5.1 Relationsnivåer68 

 
Med syfte att kunna segmentera sina leverantörer kan man identifiera tre typer av 

relationsnivåer mellan ett företag och dess leverantörer. Den första nivån består av 

konventionella leverantörer och karaktäriseras av att leveranser sker mot enstaka order, att 

pris är avgörande för val, att företaget har en egen kvalitetskontroll samt att företaget garderar 

sig mot störningar i leveransen genom att lagerföra produkten. De konventionella 

leverantörerna kan delas in i två grupper med avseende på kontinuitet: 

 

- Den första typen avser relationer som helt eller i stor utsträckning är av 

engångskaraktär. 

- Den andra typen är relationer som är mer frekventa. Istället är leverantören 

förstahandsvalet tills vidare utan att det ligger några egentliga samarbetsformer eller 

avtal.  

Den andra relationsnivån kallas associerade leverantörer. Dessa relationer är långsiktiga och 

ses över periodiskt. Leverantören garanterar kvaliteten i levererade produkter så att kunden 

inte behöver egna kvalitetskontroller. Avrop på leveranser sker frekvent och flödet mellan 

företagen är synkroniserade i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans försöker den 

associerade leverantören och företaget att reducera risker. Leverantörens prisbild är bara en av 

flera bedömningsvariabler vid leverantörsval. 

 

                                                
68 Merli, G (1991) 
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Konventionell leverantör 

Associerad 
leverantör 

Partnerskap

Figur 3.6 Tre relatisnivåer med leverantörer
(Källa: Mattson 2002) 

Den tredje och högsta relationsnivån är 

partnerskapsleverantörer. Dessa 

relationer karaktäriseras av samma 

förhållanden som för de associerade 

leverantörerna men innefattar även 

gemensam produktutveckling och ett 

frekvent utbyte av information om 

produktionsprocesser, produkter och 

kvalitetsfrågor. Det kan ibland innebära 

gemensamma investeringar i teknologi då förbättringsinsatser bedrivs tillsammans. Ofta så är 

avtal och överenskommelser om samarbete inte begränsade i tiden. 

3.2.5.2 Relevans fenomenet 
 
I och med att outsourcing blivit en vanlig företeelse i dagens företag har 

leverantörsrelationerna betydelse ökat. Ett företag blir inte bättre än vad dess leverantörer är. 

Därför har det blivit viktigare att utforma en policy om hur företaget ska agera i förhållande 

till sina leverantörer och hur nära samarbete man ska ha. Beroende på hur viktig den 

outsourcade delen av företaget är för processen att skapa av mervärde, kan man efter den här 

modellen bestämma nivån på relationen.  

 

3.3 Teoretisk syntes 
 
För att ett företag inte ska förlora det mervärde som byggs upp inom företaget när man 

outsourcar en del, är det viktigt att man identifierar sin speciella förmåga, sin kärnkompetens. 

Det är viktigt för att ta reda på vilka delar av företaget som är potentiella outsourcingobjekt 

och vilka som ska behållas inom företaget. Det är företagets kärnkompetens som skiljer dem 

från sina konkurrenter och det är genom sina fördelar ett företag kan skapa ett mervärde för 

kunden. Det är därför av stor vikt att ha kvar kärnkompetensen inom företaget. Fördelarna 

kan, som redovisas i teorin om en produkts beståndsdelar, vara exempelvis olika 

servicemoment som installation och garanti, eller mer fysiska attribut som utseende och 

kvalitet.  

Som sagts ovan måste ett företag skapa mervärde för att kunna konkurrera på marknaden och 

därför är det viktigt att tänka på att organisera sin verksamhet för att underlätta 
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värdeskapandet. Därför bör företaget utgå från processperspektivet där värde skapas genom 

samordnad medverkan av resurser tillhörande olika funktioner i organisationen. Det är alltså 

viktigt att outsourcingen inte gör företaget funktionsindelat med specialiserade enheter där 

inget värde för kunden skapas. 

 

Vidare bör företaget också veta hur alla interna och externa delar i processen att skapa en 

produkt påverkar uppbyggandet av mervärde i företaget. Till det kan företaget använda sig av 

teorin om värdestjärnan. I enlighet med denna teori ser företaget den värdeskapande processen 

som ett samarbete mellan alla delaktiga aktörer. Det betyder för ett outsourcande företag att 

en utlagd del inte försvinner från den värdeskapande processen, utan att den bara flyttas 

utanför företaget. Genom att samarbeta hjälper man alla andra bakom i ledet och på så vis 

hjälper man sig själv och tillsammans producerar man ett mervärde för kunden.  

 

Även om man, enligt teorin om kärnkompetens, inte ska outsourca en betydande del i 

företaget förekommer det ändå att företag lägger ut en del i närheten av denna. Eftersom man 

skapar värde genom relationer, enligt teorin om värdestjärnan, är det därför viktigt att ha en 

relation som ligger på rätt nivå beroende på produktens betydelse för mervärdesskapandet. 

När det gäller en artikel eller en komponent av en produkt som adderar ett högt mervärde till 

slutprodukten bör relationen vara av partnerskapskaraktär, eftersom företag då samarbetar om 

viktiga aktiviteter såsom teknisk utveckling och har ett informationsutbyte. Å andra sidan när 

det gäller en komponent som adderar väldigt lite mervärde eller kanske inget mervärde alls, 

behövs inget partnerskap, en vanligt konventionell relation räcker för ändamålet. 
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3.4 Teoretisk referensram  
 

Då syftet med uppsatsen är att se vad företagen i undersökningen gör för att fortsätta skapa 

mervärdet när de outsourcar en del i produktionen, har vi utgått ifrån de faktorer vi i syntesen 

kommit fram till var viktiga.  

 

Första steget blir därför att se vilken slags kompetens som företaget lagt ut. Det har vi gjort 

genom att utgå från teorin om kärnkompetens och undersökt följande: 

 

• Vad som är företagets kärnverksamhet/kompetens 

• Vad för slags aktivitet som outsourcas (Cutting-edge aktivitet, kärnaktivitet, 

stödaktivitet, avskiljbar aktivitet eller periferiaktivitet) 

Outsourcing av 
kärnkompetens 

Outsourcing av 
annan värde-

skapande 
kompetens 

FÖRLORAT 
MERVÄRDE 

Processtyrd 
organisation 

Funktionsstyrd 
organisation 

Värdestjärna/ 
Samproducerat 

värde 

Värdekedja/ 
Enskilt uppbyggt 

värde 

Rätt relations-
nivå 

BEHÅLLET 
MERVÄRDE 

Figur 3.7 Modell över den teoretiska syntesen (Källa: Egen konstruktion)
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Nästa faktor som framkom i syntesen är att det, för att underlätta värdeskapande i företaget, är 

viktigt att organisera sin verksamhet på rätt sätt. Vi har valt att använda oss av teorin om 

process- eller funktionsstyrd organisation för att kunna jämföra den med hur företagen 

verkligen organiserar sin verksamhet och utifrån det se om dessa stämmer överens. Viktiga 

variabler vi undersökt är: 

 

• Uppgifts- eller processtyrd produktion 

• Integration mellan företagets delar 

 

Vidare använder vi oss av teorierna om värdekedjan och värdestjärnan för att fastställa hur 

företagen ser på sitt värdeskapande. Det vi undersökt närmare är: 

 

• Vilket mervärde företagen tror sig skapa för kunden 

• Vilka medverkar i skapandet av mervärdet 

• Hur medverkar dessa, genom enskilt eller samproducerat värdeskapande 

 

Matrisen nedan beskriver faktorerna organisation och värdeskapande på ett tydligt sätt. Den 

bästa kombinationen är att ha en processtyrd organisation och arbeta med sina leverantörer i 

en värdestjärna för att addera mesta möjliga värde till produkten (2). Den sämsta 

kombinationen är att organisera sin verksamhet efter funktioner och att arbeta med 

leverantörerna i en värdekedja (3), då skapas värde endast lokalt inom företaget och man har 

inget värdeskapande samarbete med leverantörerna. Det finns ytterligare en möjlig 

kombination, att ha en processtyrd organisation men att inte ha något värdeskapande 

samarbete (4). Kombination (1) är inte möjlig då det inte kan samproduceras något värde när 

det inte produceras något värde som lämnar företaget.  
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Slutligen har vi tittat på olika variabler gällande leverantörsrelationerna som är en väldigt 

viktig del vid outsourcing. De variabler vi undersökt är: 

 

• Vilken typ av relation företagen har till de leverantörer som de outsourcar till 

(konventionell, associerad eller partnerskaps relation)  

• Vilken nivå på relationen vill företagen ha med sina leverantörer 

•  Är relationen anpassad beroende på produkten/artikelns betydelse 

 

Funktionsindelad 
organisation 

Processtyrd 
organisation

Värdestjärna

Värdekedja

(2) Värdeskapande genom 
samordnad medverkan av 
resurser tillhörande olika 
funktioner inom företaget 
och tillsammans med 
leverantörerna 

(4) Värdeskapande genom 
samordnad medverkan av 
resurser tillhörande olika 
funktioner inom företaget 
men ej tillsammans med 
leverantörerna 

(3) Värde skapas lokalt 
inom företaget (men når ej 
slutkund) och ej i 
samarbetet med 
leverantörerna 

(1) Värde skapas lokalt 
inom företaget men når ej 
slutkund och därför 
existerar ingen värdestjärna. 
Omöjlig kombination! 

Figur 3.8 Matris över variablerna organisation och värdeskapande (Källa: Egen konstruktion)
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4. Företagspresentation 
 

edan presenterar vi de företag vi har valt att undersöka. Vi tar upp kort vad företagen 
tillverkar och vad de har för affärsidé. Vidare redovisas även lite om företagens historia 

samt hur de ser ut idag. 
 
 

4.1 Atlas Copco industrial Tools and Assembley systems (ACTA)  
 

ACTA i Tierp ingår i Atlas Copco koncernens affärsområde industriteknik och är troligen ett 

av Sveriges mest lönsamma företag inom verkstadsindustri. Deras affärsidé är att leverera 

högkvalitativa produkter till deras segment, produkterna ska också hålla högsta prestanda och 

tillverkas efter regler och miljökrav.69  

 

I Tierp tillverkar företaget handhållna elektriska och pneumatiska (lufttrycks) verktyg samt 

monteringssystem. De riktar sig enbart till industrin och säljer inga konsumentverktyg.70 

Tidigare fanns det så många som sju fabriker men numera är fabriken i Tierp ACTAs enda 

produktionsenhet. Härifrån kommer verktyg som var tredje bil i västvärlden monteras ihop 

med.71 ACTA i Tierp har ca 450 anställda och deras enda lager är ett distributionscentrum i 

Belgien.72 

 

Hela Atlas Copco koncernen har ca 26 000 anställda och tillverkar produkter i 14 länder på 

fyra kontinenter.73 Koncernen bedriver verksamhet inom fyra affärsområden: Industriteknik, 

anläggnings- och gruvteknik, kompressorteknik samt rental service.74 

 

4.2 Ursvikens Mekaniska Verkstad 
 
Ursvikens gjuteri AB grundades 1885. Deras affärsidé är att tillverka, utveckla och 

marknadsföra produktionsmaskiner och systemlösningar för bearbetning av plåt.75 När 

gjuteriet återuppbyggdes efter en brand 1985 så kompletterades gjuteriet med en mekanisk 

                                                
69 Intervju med Per Magnus Hyltenius, 2005-11-29  
70 www.atlascopco.se  
71 Intervju med Per Magnus Hyltenius, 2005-11-29  
72 Ibid 
73 www.atlascopco.se  
74 Intervju med Per Magnus Hyltenius, 2005-11-29  
75 Intervju med Bo Bergström, 2005-12-12  

N
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verkstad och företaget fick namnet Ursvikens mekaniska verkstad AB76, vilket de fortfarande 

heter. Ursviken är ett av Skellefteåtraktens äldsta företag och produkterna har under åren 

förändrats från gjutgodsdetaljer för hushåll och sågverk till avancerade högteknologiska 

maskiner för plåtbearbetning.77  

 

Tillverkningen av kantpressar och gradsaxar, som tillhör dagens huvudproduktion, påbörjades 

tidigt och de första hydrauliska maskinerna påbörjades redan på 40-talet och sågs då som en 

teknisk revolution.78  

 

Ursviken har ca 70 anställda, de har ett eget försäljnings- och servicebolag i USA. Förutom i 

Sverige och Norge, där försäljningen sker direkt från Ursviken, så sker försäljningen i övriga 

världen genom agenter.79  

 

Ursviken ingår i koncernen Karolin Machine Tool (KMT) som har ca 800 anställda. 

Tillverkning, försäljning och service sker genom egna bolag i tio länder samt i samarbete med 

försäljningsarbete i ytterligare länder. 

 

4.3 ESAB 
 
ESAB (Elektriska Svetsnings Aktiebolaget) grundades 1904 av Oscar Kjellberg i Göteborg 

och i början var verksamheten koncentrerad på reparationer av båtar på varv.80 Det stora 

genombrottet kom med patentet för svetsning med belagda elektroder och alltsedan dess har 

de jobbat med att ständigt förbättra deras metoder och material. Samtidigt har de även 

parallellt utvecklat nya metoder för att möta de utmaningar som teknikutvecklingen fordrar.81 

 

Företagets affärsidé är att förse deras kunder med de mest kostnadseffektiva lösningar för 

svets- och skärapplikationer.82   

 

                                                
76 www.ursviken.com 
77 www.naringsliv.se, nr 5 årgång 2004, �Ny generation kantpressar från Ursvikens�  
78 Intervju med Bo Bergström, 2005-12-12 
79 Ibid  
80 www.esab.se  
81 Ibid  
82 Intervju med Bo Karlsson, 2005-12-20    
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ESAB-gruppen köptes upp (1994) av Charter plc, England som har ca 6400 anställda.83 

Gruppen finns organiserad på fem geografiska regioner: Nordamerika, Sydamerika, Europa, 

Asien och Indien. I Europa finns ESAB i alla länder, antingen genom agenter eller genom 

dotterbolag.84  

 

Idag producerar ESAB tillsatsmaterial och allt inom svetsning, de har sin produktion i Laxå. 

Över 100 års ständig forskning, utveckling och försäljning har gjort dem världsledande inom 

området.85 

 

4.4 Seco Tools AB 
 
Seco Tools verktygsproduktion ligger i Arboga och huvudkontoret finns i Fagersta. Fabriken i 

Arboga har funnits sedan 1915 men hette då AB Alo. 1936 tog Fagersta Bruks över företaget. 

De blev en del av Seco Tools koncernen 1974.86  

 

Företagets affärsidé är att utveckla, tillverka och globalt marknadsföra produkter för skärande 

bearbetning.87 Antalet anställda i produktionen i Arboga är ca 140 stycken88 och totalt har 

hela Seco Tools koncernen ca 4000 anställda.89 

 

Seco Tools globala produktområden kan delas in i svarvning, borrning, fräsning, hållande 

system och serviceprodukter.90 En av de viktigaste hörnpelarna i Seco Tools filosofi är att 

kontinuerligt ta fram nya produkter. I takt med att billigare och tåligare material utvecklas för 

att möta marknadens behov, utvecklar Seco Tools nya hårdmetallbeläggningar som bättre 

motstår allt krävande bearbetning.91  

 

                                                
83 Intervju med Bo Karlsson, 2005-12-20    
84 www.esab.se  
85 Ibid  
86 Intervju med Jan Leijon, 2005-12-21  
87 Seco Tools årsredovisning 2004  
88 Ibid  
89 www.secotools.com/se  
90 Seco Tools årsredovisning 2004  
91 Ibid  
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4.5 Översikt av företagsdata 
 
Här nedan följer en tabell med lite information om företagen i undersökningen. Dessa siffror 

beskriver de hela dotterbolagens siffror och därför kan de skilja sig från siffrorna i 

företagspresentationen och empirin som anskaffats vid intervjuerna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företag OMS Res. e. fin. netto Antal anställda 
ACTA 2189Mkr 730Mkr 657st 
ESAB  2038Mkr 213Mkr 771st 
Ursviken 113Mkr 8Mkr 70st 
Seco Tools 2488Mkr 642Mkr 1318 

Figur 4.1 Översikt av företagsdata 
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5. Empiri 
 

etta kapitel redovisar insamlat data som vi fått fram i undersökningarna. Materialet 
nedan är sammanställningar av de intervjuer vi gjort med produktionscheferna på 

respektive företag.  
 
 

5.1 Atlas Copco industrial Tools and Assembley systems92 
 
Vad är kärnverksamheten och vad outsourcas? 

ACTA i Tierp tillverkar handhållna elektriska och pneumatiska verktyg och 

kärnverksamheten är i första hand monteringen av verktygen, 7 500 av de ca 10 000 artiklarna 

köps in från underleverantörer. Det är till största delen standardkomponenter som outsourcas. 

Men även artiklar som är gjorda av exempelvis plast eller som innehåller datakomponenter 

outsourcas då den produktionsanläggning som krävs för tillverkningen av dessa saknas. 

ACTA använder sig också av outsourcing för att möta en förändring i efterfrågan. Exempelvis 

kan den efterfrågade volymen öka och då kanske inte kapaciteten är tillräcklig. Outsourcing 

har då blivit ett alternativ, ibland tar man tillbaka det man lagt ut och ibland blir det en 

permanent lösning.   

För och nackdelar med outsourcing? 

De fördelar som företaget upplever med outsourcing är att det ger dem extra kapacitet och 

såklart är de lägre kostnaderna en fördel. Nackdelarna förknippas med bristen på kontroll som 

uppkommer vid outsourcing. Det är inte alltid man kan påverka en leverantör att prioritera så 

att det passar det egna företaget bäst då man inte är leverantörens enda kund. När ACTA 

outsourcar försöker man alltid att se till helheten, inte bara kostnaderna. 

 

Uppgifts- eller flödesorienterad produktion? 

Fabriken i Tierp är väldigt flödesorienterad, alla delar samarbetar för att få komponenter att 

bli färdiga produkter. Att flödet är viktigt kan ses i fabriken i och med att den är inredd för att 

göra flödet naturligt. Förutom produktionen finns i fabriken en administrativ del, bland annat 

en inköpsavdelning, som arbetar �nära� produkterna för att kunna ha översikt och ställa om 

produktionen snabbt. 

 

 

                                                
92 Intervju med produktionschef Per-Magnus Hyltenius, 2005-11-29  
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Vilket mervärde skapas? 

Det mervärde som ACTA tror sig ge sina kunder är framförallt kvalitet och service. Om dem 

lägger ut något ska det inte vara något som är viktigt för produktens prestanda och därför 

försöker man hela tiden identifiera sådant som inte är nyckelkomponenter i produkterna. På 

allting företaget outsourcat har man högt ställda kvalitetskrav, kunden ska inte påverkas på 

något sätt på grund av att man lagt ut.  Mervärdet skapas tillsammans med leverantörerna, 

men även till viss del med kunderna då speciella önskemål om produktvarianter kan 

tillfredsställas.   

Kvalitet och service 

För att kontrollera kvaliteten i det som outsourcas använder sig ACTA av en statistisk 

kontrollmetod som innebär att leverantörer kontrolleras ofta i början av samarbetet men att så 

länge leverantören levererar vad som lovats så minskar frekvensen i kontrollerna. Om ett fel 

upptäcks hamnar leverantören åter på den högsta kontrollnivån. Företaget anser själva att de 

inte blivit någon förändring i kvaliteten sedan de börjat outsourca.  

 

På fabriken i Tierp har produktionen genomgått en rad förbättringar för att uppnå högre 

produktivitet. Produktionen är orderdriven och genomloppstiderna korta och det är det som är 

drivkrafterna bakom produktionsprocesserna. För att garantera högsta kvalitet genomgår varje 

verktyg en noggrann granskning och testas av monteringsgruppen innan dem lämnar fabriken. 

Testdata för varje enskilt verktyg finns sparat i företagets datorer. Bland annat testas 

verktygets kraft, hastighet och precision. När det gäller service har ACTA en rad tjänster att 

erbjuda, bland annat prestandagaranti, expresservice och kalibrering av verktygen.  

 
Leverantörsrelationer 

ACTA arbetar väldigt gärna med leverantörer som de redan känner till, det ses som en fördel 

då parterna redan vet hur relationen fungerar och vilken kvalitet som levereras. I första hand 

är det de leverantörer företaget redan arbetar med som tillfrågas när de ska outsourca något 

nytt. Företaget har även en inköpsavdelning som tittar efter nya leverantörer, både lokalt och 

globalt.  

 

Relationen till leverantörerna är mycket beroende av vad det är som ska levereras. Ofta blir 

relationen djupare ju mer komplex artikeln som ska levereras är. I många fall måste även 

leverantören utbildas i hur något lämpligen görs och då skapas ju en relation automatiskt. I en 

del djupare samarbetsrelationer förekommer att man hjälps åt att utvecklas medan det i en 

relation till en leverantör av en standardartikel inte förekommer något närmare samarbete alls.  
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5.2 Ursviken Mekaniska Verkstad93 
 
Vad är kärnverksamheten och vad outsourcas?  

Ursvikens Mekaniska Verkstads AB tillverkar och marknadsför högteknologiska 

plåtbearbetningsmaskiner, framförallt kantpressar och gradsaxar. Det är i huvudsak 

tillverkningen av komponenter för de maskinerna som outsourcas. Tidigare hade de en stor 

tillverkningsenhet på Ursviken men de flesta maskinerna är idag sålda till underleverantörer 

som tagit över produktionen. De senaste fem åren, med kulmen förra året (2004), så köper 

företaget väldigt mycket utifrån, det mesta faktiskt.  

 

Företagets håller i huvudsak på med montering av komponenter som köps in från 

underleverantörer, själva maskinerna växer fram i fabriken och det är det som räknas som 

kärnkompetensen. Det som lagts ut är bland annat fräsning, borrning, klippning och 

pulverlackering med mera. Det finns fortfarande kvar en liten del tillverkning i fabriken för 

det nödvändigaste och för att klara av att snabbt kunna leverera reservdelar.  

 

Som en anledning till att en stor del av komponenttillverkningen outsourcats nämns 

konkurrensen. Konkurrenterna erbjuder lägre priser och billiga helhetslösningar och för att 

kunna följa med måste man pressa kostnaderna.  

 

Uppgifts- eller processorienterad produktion? 

Företagets organisation är processorienterad, mycket fokus ligger på att forma ett så effektivt 

flöde som möjligt. Olika delar av organisationen arbetar tillsammans för att åstadkomma detta 

flöde. Inköpsorganisationen är speciellt viktig då den har ett övergripande ansvar för att se till 

att flödet fungerar som det ska, då inköp ansvarar för ordermottagning och orderläggning. 

 

Vilket mervärde skapas? 

Ursviken anser att de mervärde dem skapar ligger i maskinernas kvalitet. Hög precision och 

prestanda, automatisk drift och minimala ställtider samt ett produktprogram baserat på ett 

modulärt konstruktionssystem som gör att varje kund kan få sin maskin individuellt anpassad. 

Men även företagets erfarenheter och kunnande som utvecklats sedan företagets grundades 

(1885), tillsammans med förmågan att möta nya kundbehov har gett företaget en tätposition 

och värdeskapande för kunden 
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Företaget har också ett serviceåtagande som bland annat innebär att de ska klara av behovet 

av reservdelar hos kunderna. Kunderna har också tillgång till en andrahandsmarknad för 

begagnade maskiner, där de innan leverans kan få maskinen renoverad eller ombyggd. 

 

Nackdelar med outsourcing 

Det som Ursviken har upplevt som en nackdel med outsourcing ur mervärdesperspektivet är 

att det är svårare att kontrollera och prioritera. Om det blir störningar i produktionen så kan 

man prioritera annorlunda om man har produktionen inom huset än om man köper det utifrån. 

 

Leverantörsrelationer 

När Ursviken bestämmer vem som ska utföra det som de tidigare utförde själva så utgår dem 

från de leverantörer som de redan har. Om någon av dem har kapacitet och kompetens att 

utföra arbetet så outsourcar företaget gärna till denna om man är nöjd med dem sedan tidigare. 

När de ska outsourca till en ny leverantör är referenser från andra företag som har erfarenhet 

av leverantören viktigt. Ursviken har som strategi att hålla nere antalet leverantörer.  

 

Relationen till leverantörerna kan beskrivas som ett samarbete. Ursviken anser att man måste 

ha ett samarbete för att få ut något av varandra. Fastän relationen till leverantörerna 

karaktäriseras av ett nära samarbete så bedriver man inte någon utveckling tillsammans. 

Relationerna kan sägas vara mer nära med leverantörer som tillverkar artiklar/komponenter 

som har större betydelse för slutprodukten. 

 

5.3 ESAB94 
 
Vad är kärnverksamheten och vad outsourcas? 

ESAB är ett ganska stort företag som har fabriker över hela världen. Dem har två stora 

affärsdivisioner, Consumables (tillsatser, svetselektroder mm) och Equipment and 

Automation, men även några mindre affärsområden. Det är dem två stora affärsdivisionerna 

som räknas som kärnverksamhet. I fabriken i Laxå tillverkas uteslutande Equipment och det 

räknas som kärnverksamheten där.  

 

I huvudsak sysslar fabriken i Laxå med slutmontering, tidigare hade man detaljtillverkning 

såsom att forma plåt eller tillverka kablage. Det gör företaget inte idag utan det är 

detaljtillverkningen som till stor del har outsourcats och de har blivit mer och mer fokuserad 
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på slutmontage. Nästan alla delkomponenter tillverkas av leverantörer, dels av kostnadsskäl 

och dels på grund av att det krävs väldigt stora investeringar för att upprätthålla en tillräckligt 

hög standard på de anläggningarna som krävs.  

 

ESAB har outsourcat sedan 1991, då lade de ut en stor maskinbearbetningsverkstad med 

svarvar och fräsar till en underleverantör som nu driver en med framgång. Sedan har företaget 

kontinuerligt under 90-talet outsourcat fler delar. Idag är 68 % av tillverkningskostnaden 

kostnader för inköp av material. 

 

Uppgifts- eller flödesorienterad produktion? 

På fabriken i Laxå arbetar företaget väldigt flödesorienterat, material tas in i ena änden och 

det förädlas successivt och så kommer produkten ut i andra änden. Så raka flöden som bara 

möjligt. Fabriken är absolut inte uppgiftsorienterad, förutom själva tillverkningen finns på 

fabriken en inköpsavdelning som dels arbetar med att ta emot och registrera kundordrar och 

dels med anskaffning av material. Det finns även en planeringsfunktion som arbetar med att 

prognostisera kommande produktion. Alla delar arbetar väldigt integrerat, inköp, produktion 

och logistik. Att lyckas med att integrera organisationen anser företaget vara mycket viktigt. 

 

Vilket mervärde skapas? 

Det ESAB kan erbjuda sina kunder är 90 års erfarenhet inbyggt i produkterna. Med det menar 

de att företaget, genom att ha funnits på marknaden i hundra år, har blivit världsledande inom 

kvalitet och hur den skapas. Men ESAB är inte nöjda med det utan fortsätter hela tiden att 

utveckla sina produkter för att förbättra kvaliteten. Kunskap och service är också mervärden 

som företaget tror deras kunder uppskattar.  

 

Mervärdet skapas i samarbete med leverantörerna. ESAB tror att leverantörerna kan tillföra 

ett kunnande som dem inte själva kan, eftersom leverantören oftast är specialiserad på vad 

dem gör. Det kan för kunden innebära en förbättrad kvalitet eller robustare konstruktioner. 

För övrigt tror inte företaget att kunden påverkas negativt av outsourcingen, ofta så innebär 

det lägre kostnader, men som påpekas, så innebär inte det ett lägre pris för kunden utan en 

högre vinst för företaget. För att kunna konkurrera på marknaden måste företaget ha samma 

prisnivå som konkurrenterna, för annars säljer de inget. Det är väldigt mycket kostnadsdrivet. 

 

 

                                                                                                                                                   
94 Intervju med produktionschef Bo Carlsson, 2005-12-20 
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Leverantörsrelationer 

När det gäller val av vilket företag ESAB ska outsourca en artikel eller en grupp artiklar till 

arbetar de med olika metoder. Dels har man nätauktioner där man bjuder in olika utvalda 

leverantörer som får bjuda mot varandra, dels har de det mer traditionella sättet där man väljer 

ut ett antal huvudleverantörer och begär in offerter från dessa.  

 

Nya leverantörer bedöms med hjälp av en utvärderingsmodell, där man utvärderar 

leverantörerna efter olika kriterier, bland annat ekonomiska. Den globala 

inköpsorganisationen är delaktig i beslutet om vilken leverantör som ska tillhandahålla 

outsourcingen och även i utvärderingarna.  

 

ESAB arbetar idag med väldigt många olika leverantörer och ser det som ett stort problem. 

Det är både dyrt och svårt att upprätthålla all grunddata och underhålla relationerna med alla 

leverantörer. Ett annat problem som företaget upplever med att ha många små leverantörer är 

att dem som kund är ganska små och att det kan innebära att leverantören inte är speciellt 

intresserade att leverera till dem. Leverantörerna tenderar inte heller vara speciellt trogna och 

mycket tid läggs ner på att ringa och jaga kontakter.  

 

Företaget arbetar väldigt hårt med de största leverantörer och kommunikationen med dem är 

väldigt intensiv. Dels är det dagliga kontakter, som att lägga en inköpsorder eller man kanske 

ringer och pratar med leverantören, men företaget har även så kallade kvartalsmöten med de 

viktigaste leverantörerna. Om något inte fungerar kallar företaget in leverantören till ett möte 

och går igenom vad som inte fungerar så att leverantören kan få en bild av vad som behöver 

rättas till. Ibland kan skälet till att leverantören inte kan leverera vara att det är ESAB som 

brustit i sin kommunikation, dem kanske beställer mer än vad de sagt att de ska göra i sina 

prognoser. Idealiskt vore att arbeta mer som partners men själva tror dem att det är lång väg 

dit och att det krävs mycket resurser.  

 

ESAB har inte i någon stor utsträckning något utvecklingssamarbete med leverantörerna, 

alldeles för lite tycker de själva, men det finns ambitioner inom företaget. Företaget har valt 

att ha en strategi som går ut på att minska antalet leverantörer och öka samarbetet med dem 

större leverantörer de redan har. Någonting man talat om på företaget men som man inte 

kunnat implementera är att arbeta på plats hos sina leverantörer. Inte minst för att kunna se 

hur leverantörens processer ser ut och för att kunna ställa högre krav med avseende på 

exempelvis kvalitet.  
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5.4 Seco Tools AB95 
 
Vad är kärnverksamheten och vad outsourcas? 

Seco Tools outsourcar komponenttillverkning av olika slag till underleverantörer och 

tillverkar ytterst få komponenter själv. Istället har företaget mer och mer satsat på att endast 

sköta slutmontering av produkterna och det är det som kan räknas som kärnkompetensen. 

Självklart spelar kostnadsbesparingarna en stor del i beslutet att outsourca och företaget anser 

att de genom outsourcing kan spara pengar på standardkomponenter med ett lägre 

förädlingsvärde till förmån för komponenter med ett högre förädlingsvärde.  

 

Företaget har använt sig av outsourcing i ungefär tre år och man har stora planer på att utöka 

andelen av inköpt material. Samtidigt påpekar de att man alltid arbetar flexibelt och kommer 

möjligheten att lägga ut verksamhet som vi tycker inte är viktig för slutvärdet av produkten så 

kommer dem att outsourca det. I framtiden kommer företaget göra mer av slutställningen av 

produkten än av ämnesproduktionen till produkten.  

 

Uppgifts- eller flödesorienterad produktion? 

Seco Tools har en flödesorienterad produktion och dem beskriver den som väldigt enkel. 

Komponenter stoppas in i ena ändan och kommer ut som färdiga produkter i den andra. Inom 

företaget arbetar man mycket med att i så stor grad som möjligt integrera de olika delarna för 

att uppnå en högre effektivitet. 

 

Vilket mervärde skapas? 

Seco Tools kan erbjuda sina kunder innovativa lösningar och på så sätt bidra till att förbättra 

kundernas produktivitet. Ständig förnyelse av produktionsportföljen genom forskning och 

utveckling samt hög teknisk service ska bidra till en förbättring av kundernas totalekonomi 

och det är det som företaget själva anser vara det kundvärde dem skapar.  

 

Företaget använder sig av outsourcing för att låta leverantörerna ta hand om de första stegen i 

förädlingskedjan, det som företaget kallar lågvärde. Högvärde är det som har betydelse för 

slutproduktens funktion och utseende och det produceras inom företaget då det ska vara �Seco 

design� på det.  

 

                                                
95 Intervju med produktionschef Jan Leijon, 2005-12-21 
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Seco Tools anser inte att kvaliteten påverkas något av att dem outsourcas och dem har även 

uppfattningen att kunderna inte heller upplevt någon förändring. De tar också på sig 

helhetsansvaret för den färdiga produktens kvalitet. 

 

Leverantörsrelationer 

Seco Tools är inte stora inom outsourcing men har gärna långsiktiga och nära relationer till 

några få leverantörer hellre än att ha många kortsiktiga relationer. Oftast skriver de 

treårskontrakt med leverantörerna och arbetar hårt för att säkra dessa, både inom 

leveranssäkerhet och inom kvalitet.  

 

När företaget bestämmer vem som ska tillhandahålla outsourcingen gör man det genom ett 

upphandlingssystem. Man gör även en kvalitetsvärdering av leverantörens maskinpark för att 

se till att de är kapabla till att leverera den kvalitet som krävs. Seco Tools har inte som strategi 

att vända sig till redan befintliga leverantörer när man outsourcar något nytt utan man vill ha 

den leverantör som kan göra artikeln bäst. Om det sedan visar sig att det är en leverantör som 

man tidigare har en relation med är det såklart en fördel. Företaget menar att det är deras 

ritningsunderlag, kvalitetssäkringsunderlag och krav som ställs på leverantören, sedan är det 

upp till leverantören själv att visa vad dem går för.  

 

När det gäller närheten i relationerna till leverantörerna styrs det av hur viktig den 

outsourcade komponenten är för slutproduktens funktion. Däremot har man inget 

utvecklingssamarbete med någon leverantör utan man utbildar bara leverantören i hur man 

själv gjort tidigare. 
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6. Analys  
 

i har i detta kapitel tagit hjälp av primär och sekundärdata för att på så sätt se i vilken 
utsträckning våra valda teorier används i de undersökta företagen.   

 
 

Enligt vår teoretiska syntes bör företagen inte outsourca en del av sin kärnkompetens för att 

behålla sina konkurrensfördelar och på så sätt det mervärde som dem skapar. Undersökningen 

visar att alla företagen har slutmontering som kärnverksamhet och att de tillverkar väldigt lite 

själva. Inget av företagen har lagt ut själva kärnan, men däremot har de outsourcat stödjande 

aktiviteter som också är väldigt viktiga för mervärdesskapandet. ACTA skiljer sig lite från 

dem andra företagen då dem tillverkar ganska många viktiga komponenter själv och mest 

outsourcar standardkomponenter. Dessa standardkomponenter kan definieras som avskiljbara 

aktiviteter enligt teorin om kärnkompetens. 

 

För att underlätta värdeskapande är de viktigt att organisera sin verksamhet enligt 

processperspektivet. Undersökningen visar att alla fyra företag organiserar sin verksamhet 

efter detta synsätt. Bland annat ESAB och Seco Tools beskriver flödet som att de tar in 

komponenter i ena änden, förädlar det successivt och så kommer färdiga produkter ut i den 

andra änden.  

Det mervärde som alla fyra företagen tror sig ge kunderna är kvaliteten och servicen. Utöver 

dessa två faktorer anser Ursviken att deras 120 års erfarenhet av branschen också ger ett 

mervärde för kunden. På samma sätt tycker ESAB att de kan erbjuda ett mervärde genom lång 

erfarenhet av verksamhetsområdet. Mervärdet skapas bland annat tillsammans med 

leverantörerna eftersom de kan tillföra kunskap som det egna företaget inte besitter. För 

ACTA och Ursviken är kunderna också involverade i att producera värdet genom att de bland 

annat kan få maskinerna specialkonstruerade efter eget önskemål. 

 

Relationerna till leverantörerna är beroende av vad för slags komponent som företaget lägger 

ut. För en standardkomponent kan relationen vara konventionell men de flesta av företagens 

relationer påminner om en associerad leverantörsrelation. Enligt teorin är dessa relationer 

långsiktiga och avrop på leverans sker frekvent. Flöden mellan leverantör och företag är 

synkroniserade i så stor utsträckning som möjligt och leverantören garanterar kvaliteten i de 

levererade artiklarna. Undersökningen visar dock att företagen har egna metoder för 

kvalitetssäkring då samtliga företag anser att kvaliteten ger dem konkurrensfördelar och 

V 
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skapar mervärde. Det förekommer inget utvecklingssamarbete i någon stor utsträckning bland 

företagen men bland annat så har ESAB ambitioner om att utveckla partnerskapsrelationer 

med de större leverantörerna.  

 

Vi har kommit fram till att företagen i hög grad har kunnat definiera sin kärnverksamhet då de 

outsourcar så pass nära kärnan och ändå bibehåller mervärdesskapandet. Vi kan också 

konstatera att företagen organiserar sig och sina leverantörsrelationer enligt vad teorierna 

säger är korrekt. Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att, enligt jämförelsen med teorin, så 

gör företagen i undersökningen vad de ska i arbetet med att fortsätta skapa mervärde.
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7. Resultat  
 

är kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Även syftet med uppsatsen, �vad 
företagen i undersökningen gör för att fortsätta skapa mervärde när de outsourcar�, 

kommer att besvaras. 

 
Syftet med den här uppsatsen var att analysera och utvärdera vad företagen i undersökningen 

gör för att fortsätta skapa mervärde när de outsourcar en del av sin produktion. För att kunna 

göra det konstruerades en modell över hur ett företag bör göra utifrån teorierna. Resultatet 

blev överraskande, alla företag i undersökningen gjorde precis som den, utifrån teorin 

korrekta, modellen.  

 

• Inget av företagen outsourcar sin kärnverksamhet, däremot outsourcas stödjande 

aktiviteter som också är viktiga för att skapa mervärde. 

• Alla företag har en processtyrd organisation som underlättar värdeskapande. 

• Alla företag anser att leverantörerna delvis är delaktiga i skapandet av mervärde. 

• Relationerna till leverantörerna karaktäriseras i alla företag av en associerad 

leverantörsrelation, det vill säga, de är långsiktiga och leveranser sker frekvent. 

• Partnerskapsrelationer förekommer inte i någon stor utsträckning bland företagen 

men det finns ambitioner bland en del av dem att skapa sådana.  

 

H 
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8. Slutsats 
 

nder detta avsnitt kommer uppsatsens problem att besvaras. Den generella 
problemfrågan är: vilka faktorer är viktiga för att ett företag ska fortsätta skapa 

mervärde när de outsourcar en del av företaget? 
 
 
 

Bakgrunden till problemet, som det beskrivs i inledningen, är att företag ofta outsourcar utan 

att tänka efter och utan att veta vilka konsekvenser det kan få för företaget som helhet. Den 

konsekvens som den här uppsatsen haft som ämne är att företag kan förlora mervärde genom 

att missa att se hur företagets alla delar påverkar varandra. Efter genomförd undersökning har 

slutsatsen blivit 

 

En av de faktorer som har betydelse för mervärdesskapande är att ett företagn inte ska 

outsourca sin kärnverksamhet då det är den som ger företag dess konkurrensfördelar. De 

konkurrensfördelar som företaget har är också det som de är bäst på och det som skapar 

mervärdet.  

Vidare behöver företaget en organisation som är uppbyggd på ett sådant sätt att den bidrar till 

värdeskapande. Verksamheten måste således vara integrerad för att värdet ska nå ut till 

kunden, det vill säga att företagen använder sig av det processorienterade perspektivet istället 

för det traditionella som enbart skapar ett lokalt värde i företaget.    

 

Ytterligare en viktig faktor är att relationerna till leverantörerna bör anpassas efter vilken 

betydelse komponenten har för slutprodukten.    

 

Genom att titta på dessa faktorer, där ingen faktor är enskilt viktigare än någon annan, kan vi 

dra slutsatsen att outsourcing ur ett mervärdesperspektiv inte behöver vara ett problem. Så 

länge man inte outsourcar kärnkompetens så har man potential kvar inom företaget att skapa 

mervärde. Genom rätt relation till leverantören kan man i stor utsträckning ersätta det 

mervärde som eventuellt kan gå förlorat vid outsourcing. 

 
Vi drar slutsatsen att faktorerna vi kommit fram till i undersökningen borde kunna ge en 

föreställning om hur det skulle kunna se ut på andra företag inom samma bransch, speciellt 

eftersom alla företag i undersökningen uppvisade liknande arbetssätt.  

U
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9. Diskussion 
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Bilaga 

Intervjufrågor  
 

1. Godkänner företaget att de nämns i uppsatsen? Godkänner den intervjuade att hans 
namn nämns? 

2. Godkänner företaget att vi spelar in?  
 
3. Företagets affärsidé? 
4. Företagets definition av outsourcing? 
5. Vilken är din roll vid besluten om outsourcing? Vilka andra är inblandade i beslutet? 

 
6. Vad är det ni outsourcar? 
7. Vad är er kärnverksamhet? Var drar ni gränsen för den? (Tänker ni på att inte 

outsourca kärnan i verksamheten?) 
8. Vilka faktorer ligger bakom företagets val av att outsourca eller 

inte?(kostnadsbesparingar). Har motiven ändrats med tiden? 
9. Har ni en uttalad målsättning/strategi att använda er av outsourcing? 
 
10. Har ni en uppgiftsorienterad eller en flödesorienterad organisation? Arbetar företaget 

integrerat? 
 
11. När började företaget outsourca? Har Ni alltid outsourcat? 
12. Vilka för och nackdelar upplever företaget med outsourcing? Stämde förväntningarna 

överens med verkligheten? Uppkom konsekvenser ni inte räknat med? 
 
13. Vilken betydelse har outsourcing haft för företaget? Har mervärdet för kunden 

förändrats?  
14. Hur/vad gör företaget för att skapa ett mervärde för kunden? Vilket mervärde tycker 

Ni att ni ger kunden? 
15. Hur skapas mervärdet i ert företag? (Enbart inom företaget eller skapas det i samarbete 

med kund/leverantör?) 
 
16. Hur bedömer ni vem som ska tillhandahålla outsourcingen?  
17. Hur är relationerna till leverantörerna? Samarbete? Partnerskap? 
18. Har ni något utvecklingssamarbete med någon leverantör? 
19. Har samarbetet förändrats under tiden?  
 
20. Hur bedömer ni att projektet lyckats? Vad tror du att ni har gjort för att lyckas med er 

outsourcing?  
21. Har ni några planer på att återta något ni outsourcar? 

 
22. Hur gör ni för att kontrollera kvaliteten i det som outsourcas? (Egen kontroll, tillit, 

samarbete, stickprovskontroller). 
23. Har ni upplevt en förändring i kvaliteten sedan ni börjat med outsourcing? 
 
24. Hur ser företaget på framtiden, tror ni att ni kommer att fortsätta med outsourcing?  


