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Sammanfattning 
Ett av de vanligaste motiven till varför ett företag ska använda outsourcing är att det då kan 

fokusera verksamheten på kärnkompetenserna, de aktiviteter som bidrar mest till 

konkurrensfördelarna. De modeller som forskare skapat för outsourcingstrategier har överlag 

grundats på forskning om amerikanska och asiatiska bolag. Syftet med denna uppsats var 

därför att undersöka om det finns en relation mellan svenska tillverkande storföretags 

kärnkompetenser och outsourcingstrategin för tillverkningsprocesser. Vi utredde även om 

samma beslutsunderlag för outsourcing som presenteras i tre välkända forskningsmodeller 

används i praktiken på företagen. 

Vi har genomfört en litteraturstudie tillsammans med en kvalitativ studie där vi intervjuade 

representanter från verktygstillverkarna Atlas Copco Industriteknik och Sandvik Machining 

Solutions samt fordonstillverkaren Scania.  

Genom den kvalitativa studien framkom att medvetenheten om kärnkompetenserna hos 

respektive företag är hög. Det framgick även att företagen har gjort produktindelningar i tre 

nivåer efter hur pass relaterade de är till de tillverkningsprocesserna som anses vara 

kärnkompetenser. Denna indelning används sedan som grund för utformningen av 

outsourcingstrategierna för tillverkningsprocesser, och vi har därför dragit slutsatsen att det 

finns en tydlig relation mellan kärnkompetenserna och outsourcingstrategierna. Vidare ansåg 

företagen att den flexibilitet som outsourcing kan bidra till för att kunna hålla konstant egen 

produktion vid förändringar i efterfrågan är ett av de viktigaste motiven bakom outsourcing av 

tillverkningsprocesser. Vi menar att detta inte framgick nog i de forskningsmodeller för 

outsourcingstrategier som vi använt oss av.         
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Abstract 
One of the main reasons for a firm to outsource is to be able to concentrate their resources on 

their core competencies, i.e. the activities that contribute the most to their competitive 

advantages. The models for outsourcing strategies found in literature have generally been 

based on research of American and Asian companies.  The purpose of this study was to 

investigate whether there is a relationship between the large Swedish manufacturing firm's 

core competencies and the outsourcing strategies for manufacturing processes used by these 

firms. We also investigated whether the same decision support for outsourcing decisions 

presented in three well-known models are used in practice. 

We conducted a theoretical study together with a qualitative study in which we interviewed 

representatives from the tool manufacturers Atlas Copco Industrial Technique and Sandvik 

Machining Solutions and the vehicle manufacturer Scania.  

The qualitative study showed that the awareness about the core competencies in each firm 

is high. Additionally, the study also showed that the firms have categorized their products into 

three levels based on how they are related to the manufacturing processes that are considered 

core competencies. This classification is then used as the basis for the design of the 

outsourcing strategies of manufacturing processes and we have therefore concluded that there 

is a clear relationship between core competencies and outsourcing strategies for 

manufacturing processes.  

Our study also indicates that the firms consider the flexibility that can be established 

through outsourcing in order to maintain constant internal production rates when the demand 

changes as one of the main motive for outsourcing of manufacturing processes. This was not 

sufficiently presented in the models for outsourcing strategies that we have used. 
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Förord 
Denna studie är ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm på 

sektionen för Industriell Ekonomi med teknikinriktningen Integrerad produktion.  

Vi vill tacka våra intervjuobjekt Anders Holmstedt vid Atlas Copco, Ulf Bjarre vid Scania 

och Daniel Eriksson vid Sandvik samt våra opponenter Linda Burman och Lisa Hämäläinen. 

Slutligen vill vi också tacka vår handledare Lasse Wingård för goda råd och givande 

handledning.  
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1  Inledning 
I detta avsnitt redogör vi för rapportens bakgrund, syfte, problemformulering och för hur 

rapporten är disponerad. 

1.1 Bakgrund 
Idén bakom outsourcing, att låta köpa in varor och tjänster istället för att producera på egen 

hand, är inte ny. Konceptet har använts i många hundra år; upptäcktsresande, handelsmän och 

legosoldater är tidiga exempel.1 

Termen outsourcing har använts sedan 1970-talet, då av produktionschefer, och har sedan 

dess antagits inom de flesta företagsfunktionerna.2 Outsourcing av produktionsprocesser är 

populärt och har använts av två tredjedelar av svenska företag med fler än 500 anställda.3 

Harvard Business Review listade 1997 outsourcing som en av 1900-talets viktigaste 

strategiska verktyg, tillsammans med bland annat lean-tillverkning och ISO-standarder.4 

Det senaste två decenniernas forskningslitteratur kring outsourcing beskriver att 

företeelsen globalt sett varit en stigande trend och samtidigt blivit en mycket viktig del inom 

industrin. Bland annat McIvor5, Dabhilkar och Bengtsson6 samt Windrum, Reinstaller och 

Bull7 påpekar att outsourcingen har ökat världen över och blivit en större del av företagens 

verksamhet. Bolag har skapat alltmer sofistikerade outsourcingstrategier och har gått från att 

endast lägga ut delar av aktiviteter som inte kan relateras till kärnkompetenserna, till att 

använda outsourcing av processer nära förknippade med denna; såsom design, utveckling, 

produktion och marknadsföring. Ett typiskt tillverkande företag använde under 2005 

outsourcing för tillverkningen av cirka 70-80 procent av innehållet hos den färdiga 

produkten.8 

I ett företags outsourcingstrategi ingår valet om en process ska utföras internt eller av en 

extern aktör. Modellerna för outsourcingstrategin diskuterar ofta relationen mellan 

outsourcing och ett företags kärnkompetenser. Ett av huvudmotiven till outsourcing är att 
                                                

1  Michael F. Corbott, Outsourcing Revolution: Why It Makes Sense and How to Do It Right (Chicago: 
2  Corbott, s. Xiii. 
3  Lars Bengtsson et al, Alternativ till outsourcing (Malmö: Liber, 2005), s. 49. 
4  David Sibbet, 75 Years of Management Ideas and Practice 1922-1997 (Harvard Business Review, 1997), 1, 

10p, 1 diagram, 2c, 6bw. 
5  Ronan McIvor, What is the right outsourcing strategy for your process (European Management Journal, 2008), 

s.24. 
6  Lars Bengtsson & Mandar Dabhilkar, Manufacturing outsourcing and its effect on plant performance—lessons 

for KIBS outsourcing (Journal of evolutionary economic, 2009), s. 232. 
7 Paul Windrum et al, The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and 

long run productivity growth (Journal of evolutionary economics, 2008), s. 198. 
8  Corbott, s. Xiii. 
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bolaget kan fokusera mer på kärnkompetenserna, och forskningen koncentrerades 

inledningsvis på att det var processer utanför kärnan som var kandidater för outsourcing.9 

McIvor beskriver att företag i allt större utsträckning står inför det strategiska beslutet om 

även delar av kärnkompetenserna ska utföras under outsourcing.10 Fördelen med att använda 

outsourcing av produktionsprocesser relaterade till kärnkompetenserna är att 

underleverantörerna kan vara än mer specialiserade på tillverkningsprocessen än det egna 

företaget vilket leder till kostnadsfördelar och högre kvalitet.11 

Ett företags kärnkompetenser kan vara svåra att definiera då omvärldsfaktorerna och 

kompetenserna kan vara dynamiska. Begreppet kärnkompetens brukar enligt en allmänt 

vedertagen definition beskrivas enligt följande: den är unik och särskiljer företaget från dess 

konkurrenter, den är varaktig och svår att kopiera och kompetensen kan utnyttjas för olika 

typer av produkter och marknader.12 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna rapport är att undersöka om det finns en relation mellan svenska 

tillverkande storföretags kärnkompetenser och outsourcingstrategin för tillverkningsprocesser. 

Vi vill även utreda om samma beslutsunderlag för outsourcing som presenteras i tre välkända 

modeller används i praktiken på stora svenska tillverkningsföretag.  

I rapporten har vi begränsat oss till att behandla outsourcing av tillverkningsprocesser och 

vi genomför en komparativ studie av tre stycken företag: Atlas Copco, Scania och Sandvik. 

Vi har dock för avsikt med studien att kunna dra generella slutsatser för tillverkningsprocesser 

inom tillverkningsindustrin.  

1.3 Vår problemformulering 
I bakgrunden beskrivs att beslut om outsourcing kan fattas med hjälp av den utvärderade 

processens relation till kärnkompetenserna som underlag. Samtidigt visar forskning att 

kärnkompetenserna är föränderliga vilket således bör inverka på outsourcingstrategin. Vi 

undrar därför om svenska tillverkande företag anser att kärnkompetenserna förändras, och i 

sådant fall hur? Får det då effekter för outsourcingstrategin?  

Modellerna för outsourcingstrategier, med kärnkompetens i fokus, bygger ofta på studier 

av amerikanska och asiatiska företag. Vi undrar därför om kärnkompetenserna tas i beaktande 

                                                
9  Lars Bengtsson et al, Alternativ till outsourcing (Malmö: Liber, 2005), s.54. 
10 Bengtsson & Dabhilkar 2009: s. 235. 
11 McIvor 2008, s. 234. 
12 Bengtsson et al, s. 55. 
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i svenska tillverkande företag vid beslut om outsourcing. Vidare tyder senare forskning på att 

även vissa processer som anses vara kärnkompetenser kan vara lämpliga för outsourcing. 

Bedriver svenska tillverkningsföretag outsourcing av någon process av det som anses vara 

kärnkompetens? En annan fråga är om de svenska tillverkningsföretagen tar outsourcingbeslut 

på samma grunder som föreslås i ett antal outsourcingmodeller. 

Förutom att öka fokus mot de egna kärnkompetenserna belyses även andra motiv bakom 

företagets outsourcingstrategi, till exempel kostnadsreduktion och ökad flexibilitet. Med 

grund i ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande problemställning som vi 

avser besvara i vår studie: 

 

 Förändras kärnkompetenserna, och i sådant fall vad driver denna förändring?  

 Tar svenska tillverkande företag kärnkompetenserna i beaktande vid val av 

outsourcingstrategi för tillverkningsprocesser, och i sådant fall på vilket sätt? 

 Stämmer de modeller för outsourcingstrategier med kärnkompetenser i fokus väl 

överens med hur beslut fattas i praktiken vid svenska tillverkningsföretag?   

 Vid sidan av kärnkompetenser, vilka faktorer påverkar outsourcingstrategin för 

tillverkningsprocesser?  

1.4  Definitioner som vi använt  

1.4.1 Tillverkning 

Tillverkning är i vid bemärkelse en industriell process för omvandling av råmaterial till färdig 

produkt. En sammansatt produkt består av en eller flera delar. En produkt som endast består 

av en del kallas detalj. En tillverkningsmetod är ett speciellt sätt att behandla materialet så att 

produkten förs närmare sin slutliga form, och summan av alla tillverkningsmetoder som 

används vid tillverkningen av en viss produkt kallas tillverkningsprocess.13 

1.4.2 Produktion 

Produktion avser hela processen från idé/konstruktion till färdig produkt. I begreppet ingår 

således både konstruktion, beredning och tillverkning.14 

                                                
13 Mats Bejhem et al., Tillverkningsteknologi (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 1-2.    
14 Bejhem et al., s. 2-3. 



 
 
 

 

 

 
10 

1.4.3 Outsourcing 

Gällande begreppet outsourcing finns olika typer av definitioner. Vi har använt oss av 

följande definition: Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra 

en aktivitet som tidigare utförts i egen regi.15 

Det är angeläget att påpeka att en aktivitet kan betecknas utförs genom outsourcing endast 

om företaget tidigare utfört denna process internt, och således inte om företaget använt sig av 

extern leverantör sedan starten. Omfattningen av outsourcing kan variera. I denna rapport 

kommer vi fokusera på outsourcing av tillverkning. 

1.4.4 Insourcing 

Samma upphovsman som till definitionen om outsourcing ovan definierade begreppet 

insourcing enligt följande: Insourcing är sådan aktivitet som återtagits till egen regi från att 

tidigare utförts under outsourcing.16 

1.4.5 Kärnkompetens 

Vi har använt följande definition av ett företags kärnkompetens som delar in begreppet i 

följande tre delar:17 

 De är unika och särskiljer företaget från dess konkurrenter. 

 De är varaktiga och svåra att kopiera. 

 Förmågorna kan utnyttjas för olika typer av produkter och marknader.  

1.4.5 Outsourcingstrategi 

Med outsourcingstrategi menar vi i denna rapport på vilka grunder beslutet om outsourcing 

ska ske eller inte tas. Vi använder det på två nivåer: antingen företagets övergripande strategi 

eller beslutsgrunderna för en specifik produkt eller komponent.   

1.5 Rapportens disposition 
Denna rapport inleds med en beskrivning av den metod som vi använt oss av för att uppnå 

syftet. Där behandlas vilken typ av forskningsmetod vi valt och undersökningens 

genomförande. Efter metodavsnittet kommer vi att presentera den teoretiska referensram som 

ligger till grund för arbetet. Den innehåller delar om outsourcing, kärnkompetens och 

outsourcingstrategier. Efter det teoretiska bakgrundsmaterialet finns en redogörelse för 

                                                
15 Bengtsson et al. s. 11. 
16 Bengtsson et al. s. 11. 
17 C.K. Prahalad & Gary Hamel, The Core Competence of the Corporation (Harvard Business Review, 1990), s. 

79-91. 
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intervjuerna med Scania, Atlas Copco Industriteknik och Sandvik Machining Solutions där vi 

har valt att presentera det material vi anser viktigast för att besvara vår frågeställning och 

uppnå vårt syfte. Sedan förs en diskussion kring intervjuerna där frågeställningen behandlas, 

med bakgrund av teorin. Med hjälp av diskussionen presenteras därefter våra slutsatser. 

Slutligen återfinns reflektioner om arbetet i stort. 
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2  Metod 
Detta avsnitt beskriver hur vi genomfört denna studie, varför vi genomfört den som vi gjort 

och på vilka sätt studien kan kvalitetssäkras. 

2.1 Val av forskningsmetod 
Under en forskningsprocess finns det två olika principer att samla in data på, kvantitativ och 

kvalitativ datainsamling. En kvantitativ metod syftar till att undersökningen baseras på 

likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att uppgifterna 

kan analyseras med siffror.18 En kvalitativ metod syftar till att datainsamling och analys sker 

samtidigt i växelverkan med fokus på att fånga människors handlingar och innebörden av 

dessa. Metoden strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta och 

omfattar en mindre mängd data än en kvantitativ studie. 19 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie 

innehållande tre samtalsintervjuer med personer som arbetar inom samma verksamhetsområde 

men på tre olika företag. Att använda samtalsintervjuer som forskningsmetod är lämpligt vid 

särskilt tre typer av forskningsområden: vid undersökning av outforskade fält, hur människor 

själva uppfattar sin värld, och när syftet är att utveckla egna teorier och begrepp.20 Relationen 

mellan svenska tillverkande storföretags outsourcingstrategier och deras kärnkompetenser var 

något som vi bedömde vara relativt outforskat, vi kände därför att vi behövde 

samtalsintervjuer för att få en bättre inblick i företagens verksamhet och att kunna kartlägga 

och jämföra deras strategier för att komma fram till ett vetenskapligt bidrag med vår studie.  

Två ytterligare områden där det med fördel kan användas kvalitativa metoder i allmänhet 

och samtalsintervjuer i synnerhet är vid teoriprövning och som komplement till annan 

forskning.21 Vid teoriprövningar prövas hur väl vetenskapliga teorier används och fungerar i 

verkligheten och som komplement till annan forskning innebär att samtalsintervjuerna i dialog 

med tidigare forskning tillsammans kan leda fram till ett intressant vetenskapligt bidrag.22 

2.2 Genomförande 
Efter att vi hade valt ämnesområde skaffade vi oss en överblick av de teoribildningar och den 

empiriska forskning som fanns på området. Med hjälp av litteratur, tidskrifter, databaser och 
                                                

18 Peter Esaiasson et al, Metodpraktikan (Stockholm: Norstedts Juridik, 2012), s.197. 
19 Nationalencyklopedin, Kvalitativ metod, http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/lang/kvalitativ-metod, hämtad 203-

03-27. 
20 Esaiasson et al, s. 252ff. 
21 Esaiasson et al, s.255f. 
22 Esaiasson et al, s.256f. 
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forskare byggde vi upp den diskurs som fanns på området. Detta för att kunna ställa så bra 

frågor som möjligt och söka svaren på frågorna på bästa möjliga sätt.23 Vid 

litteraturgenomgången bedömde vi att vi hade hittat en kunskapslucka inom ramen för den 

tidigare forskningen gällande förbindelsen mellan kärnkompetens och outsourcing av 

tillverkning i svenska företag, vilket kan konstateras vara ett inomvetenskapligt uppkommet 

problem24.  

Tack vare problemets karaktär valde vi, i enlighet med beskrivningen ovan, en fallstudie 

och samtalsintervjuer som forskningsmetod. Vid sidan av den normala litteraturgenomgången 

skaffade vi oss därför också en förförståelse av det valda problemet, i enlighet med de råd vi 

givits i metodlitteraturen för samtalsintervjuer.25 En ökad förförståelse ger en forskare 

tydligare referenspunkter vid bedömningen av intervjuernas värde och innebär att det 

identifieras en kunskapslucka i tidigare forskning och utifrån den inhämtade forskningen 

formulerar ett resultat.26 

I valet av intervjupersoner har vi utgått från Grant McCrackens tre allmänna råd som 

innebär att främlingar ska väljas, ett litet antal och inte ”subjektiva” experter. Att intervjua 

främlingar har att göra med att det då är enklare att upprätthålla en nödvändig vetenskaplig 

distans. Gällande antalet ska det vara litet och både en eventuell teoretisk mättnad och ökade 

svårigheter att analysera en alltför stort informationsmängd måste tas i beaktande. Att inte 

intervjua ”subjektiva” experter hänger ihop med att det viktiga inte är att intervjua de som är 

mest pålästa inom området utan de personer som faktiskt exponerats av 

undersökningsområdet och utan värdering kan beskriva upplevelserna.27 

Samtalsfrågorna var till innehåll skapade kring undersökningens problemställning, till 

uppbyggnaden semistrukturerade och till formen uppbyggda för att skapa ett levande samtal 

för att på så sätt få intervjupersonerna att känna sig motiverade att berätta om sina 

upplevelser. Huvuddelen av frågorna formulerades i beskrivande form eftersom det var 

intervjupersonens uppgift att berätta medan vår uppgift var att sammanställa svaren och leta 

efter förklaringar.28  

Vid analyserna av intervjuerna började vi med att sammanställa och kategorisera dem för 

att på så sätt få fram det som var särpräglande för varje intervjuperson, dessa redogörelser av 

                                                
23 Esaiasson et al, s. 21. 
24 Esaiasson et al, s. 31. 
25 Esaiasson et al, s. 256. 
26 Esaiasson et al, s. 257. 
27 Esaiasson et al, s. 259. 
28 Esaiasson et al, s. 265. 
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intervjuerna finns att läsa under avsnitt fyra. Analysarbetet fortsatte sedan med hjälp av 

kartläggningsmetoden, där det utgås ifrån ett fenomen och sedan kartläggs samtliga relevanta 

aspekter av detta fenomen.29 Dessa kartläggningar har sedan undersökts och jämförts med 

tidigare forskning på området. 

2.3 Kvalitetssäkring 
För att åstadkomma en studie med hög trovärdighet är det viktigt att uppnå hög validitet och 

reliabilitet.30 Validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och empiriska indikatorer, systematiska fel ska inte förekomma och det som påstås 

mätas ska mätas. Reliabiliteten innebär att slumpmässiga fel inte ska förekomma.31 För att få 

validitet i vår studie har vi formulerat våra intervjufrågor på ett sådant sätt att intervjuobjekten 

ska ge beskrivningar över situationer utan att behöva delge personliga åsikter. För att undvika 

slumpmässiga fel har vi intervjuat personer som arbetat mycket med outsourcingfrågor och på 

sådant sätt exponerats mot företagens arbetssätt i sådana frågor. Vi anser därför att deras 

erfarenheter minskar risken att de ska uppleva företagens arbete med outsourcing felaktigt. 

Vidare har vi valt att endast medföra grundmallen för intervjufrågorna i bilagorna, istället 

för de fullständiga samtalen med respektive person. Detta för att minska det totala omfånget 

på rapporten. Dessa lämnas sedan på begäran till den som önskar granska studien. Nackdelen 

med detta är att granskaren inte lika snabbt kan säkerställa validiteten i vår studie, men då 

redogörelserna för intervjuerna ändå är så pass utförliga ansåg vi det inte nödvändigt att ta 

med dessa i sin helhet.   

2.4 Rapportens utformning 
I rapporten har vi valt att använda oss av de råd och skrivregler som ges av Siv Strömquist i 

Uppsatshandboken.32 

  

                                                
29 Esaiasson et al, s. 272. 
30 Esaiasson et al, s. 57ff. 
31 Esaiasson et al, s. 56ff. 
32 Siv Strömquist, Uppsatshandboken (Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008). 
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3  Vad säger forskningen om kärnkompetens, outsourcing och    
      outsourcingstrategier? 
Här presenterar vi vad forskningen under de senaste decennierna har fokuserat på gällande 

kärnkompetens, outsourcing och outsourcingstrategier.  

3.1 Kärnkompetens 
Enligt Prahalad och Hamel kan företagets kärnkompetenser identifieras på åtminstone tre sätt. 

För det första ska kärnkompetenserna ge företaget tillgång till flera olika marknader. För det 

andra ska kärnkompetenserna ge ett signifikant bidrag till kundvärdet för slutprodukten. Till 

sist ska kärnkompetenserna vara svåra för konkurrenterna att kopiera. Enligt denna teori är 

kärnkompetenser dessutom svåra att kopiera, då dessa byggs upp av ett komplext samband av 

olika individuella tekniker. En konkurrent kan kopiera delar av det som anses vara 

kärnkompetens, men mönstret med lärande och koordinering av processer är ofta alltför svårt 

att kopiera. Få företag anses ha möjlighet att kunna erhålla mer än sex till sju 

kärnkompetenser där de kan anses vara världsledande.33 

Kärnkompetens är det som ligger till grunden för ett företags konkurrensfördelar. 

Begreppet konkurrensfördel introducerades av Porter och beskrivs som det värde ett företag 

skapar för sina kunder vilket ska överstiga kostnaden för att tillverka den, för att skapa värde 

för företaget. Värde i detta sammanhang innebär vad kunderna är beredda att betala, och 

överlägset värde kommer från att erbjuda likvärdiga produkterna som konkurrenterna, men till 

lägre priser, eller att erbjuda unika fördelar som väger upp ett högre pris. Dessa två 

konkurrensfördelar kallas kostnadsöverlägsenhet respektive differentiering.34  

I de flesta branscher tenderar produkterna att konvergera mot samma standard gällande 

kvalitet och kostnad, vilket leder till att dessa med tiden blir mindre viktiga källor till 

konkurrensfördelarna. Prahalad och Hamel menar därför att den viktigaste grunden för 

långsiktiga konkurrensfördelar är ett företags förmåga att bygga upp kärnkompetenser till 

lägre kostnader och i snabbare takt än konkurrenterna, vilket leder till oväntade produkter. 

Den största källan till konkurrensfördelar är således ledningens förmåga att förstärka 

företagets teknologier och produktionsfärdigheter i olika kompetenser. 

                                                
33 Prahalad & Hamel, s. 83-84. 
34 Michael Porter, Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance (New York: 

FreePress,1985),  s. 3. 
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Vidare är kärnkompetenser, till skillnad från fysiska tillgångar, något som inte minskar 

med användningen, utan tvärtom förstärks ytterligare. Om kärnkompetenserna inte 

exploateras kan de dessutom undermineras.35 

Länken mellan ett företags kärnkompetens och slutprodukterna är det som kallas 

kärnprodukter, vilka är produkter där en eller flera kärnkompetenser utnyttjas. Kärnprodukter 

är komponenterna eller modulerna som skapar signifikant till värdet för slutprodukten. Viktigt 

är att skilja på kärnprodukter, kärnkompetenser och slutprodukter eftersom konkurrensen 

mellan företagen skiljer sig åt på dessa nivåer. För att vara ledande i en bransch över lång tid 

behöver ett företag med största sannolikhet vara ledande på varje enskild nivå. Målet med 

kärnkompetenserna är att bli ledande gällande design och utveckling av en viss 

produktfunktionalitet. Ett exempel är elektronikföretaget Philips vars kärnkompetens inom 

optisk media genererar flera olika produkter, såsom kameror och tv-apparater. 

Kärnkompetenserna behöver alltså inte leda till enbart en specifik produktkategori. För att 

behålla en ledande position för de processer som kärnkompetenserna innefattar ska företagen 

försöka att maximera deras produktionsandel för en kärnprodukt. Tillverkningen och 

försäljningen av kärnprodukter kommer ge den avkastning och feedback från marknaden, som 

delvis kommer bestämma utvecklingstakten för organisationens kärnkompetenser.36  

3.2 Outsourcing 
Outsourcing bygger i grunden på ekonomiprofessorn Herbert Simons idéer om nedbrytning 

och komplexitet förenat med liberalismens förgrundsgestalt Adam Smiths principer inom 

specialisering genom arbetsfördelning.37 Genom att bryta ned komplexa arbetsprocesser och 

fördela dessa delprocesser till de som är mest specialiserade inom ämnet är tanken att uppnå 

högre produktivitet.38 

Inom tillverkningsindustrin finns två typer av outsourcing; integrerad outsourcing och total 

outsourcing. Integrerad outsourcing är när företaget som väljer att använda outsourcing av en 

process inte släpper kontrollen över alla aktiviteter som hör samman med processen. Vid total 

outsourcing släpper företaget kontrollen av mellan 80-100 procent av en process och de 

tillhörande aktiviteterna. Kontrollen och administrationen av processen förs istället över på 

leverantören av processen.39 Under 2000-talets tidigare år skedde en tydlig ökning av 

                                                
35 Prahalad & Hamel, s.83-84. 
36 Prahalad & Hamel, s.85. 
37 Windrum et al, s. 207. 
38 Windrum et al, s. 207. 
39 Windrum et al, s. 201. 
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outsourcing av tillverkning bland flera svenska storföretag, exempelvis ABB, Electrolux och 

Ericsson. En stor del av denna outsourcing skedde till utlandsbaserade företag med 

jämförelsevis låga personalkostnader.40 

3.2.1 Möjliga fördelar med outsourcing 

Den forskning som förekommer om outsourcing redogör för att det framförallt finns tre 

potentiella fördelar som kan uppnås med outsourcing: minskning av direkta operativa 

kostnader, ökad fokusering på de egna kärnkompetenserna, och ökad kvalitet på icke-

kärnaktiviteter tack vare kunskapstillskott från en inom ämnet specialiserad leverantör.41 

Bengtsson och Dabhilkar har visat att företag genom outsourcing också kan bli mer flexibla 

och lyhörda för förändringar i efterfrågan genom att vid efterfrågandetoppar välja tillfällig 

outsourcing av en del av sin tillverkning.42 

3.2.2 Möjliga nackdelar med outsourcing 

De nackdelar som outsourcing orsakat är i synnerhet tre stycken. Den första är att 

transaktionskostnaderna för att flytta tillverkningen (bland annat know-how och utrustning)43 

samt logistikkostnader kan bli högre än förväntat. Transaktionskostnader innefattar också 

risken för opportunism, högt självintresse hos leverantören utan hänsyn till konsekvenserna, 

som ökar om nyinvesteringar är nödvändiga för leverantören44. Den andra nackdelen är att 

möjligheter för organisatorisk innovation, det vill säga att utveckla nya organisatoriska 

strukturer som tar tillvara på de externaliteter som existerar mellan relaterade aktiviteter, 

minskar. Slutligen, den tredje nackdelen, som i synnerhet kan uppstå vid total outsourcing, är 

att företaget ger monopol på specificeringen och utvecklingen av aktiviteten under 

outsourcing till leverantören.45   

3.2.3 Studier av effekten av outsourcing 

En omfattande studie genomfördes av Görzig och Stephan och avsåg 43 000 tyska 

tillverkande företag mellan åren 1992-2000. Med studien undersöktes om outsourcing var en 

viktig faktor för företagets lönsamhet. Görzig och Stephan kom fram till att de företag som 

använt outsourcing för intern produktion var effektivare men fick lägre vinstmarginaler som 

                                                
40 Mandar Dabhilkar & Lars Bengtsson, Invest or divest? On the relative improvement potential in outsourcing 

manufacturing (Production, Planning & Control: The management of Operations, 2008), s. 212. 
41 Windrum et al, s. 200. 
42 Dabhilkar & Bengtsson 2008, s. 218. 
43 Dabhilkar & Bengtsson 2008, s. 218. 
44 McIvor 2008, s. 25. 
45 Windrum et al, s. 207. 
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ett resultat av denna outsourcing. De hävdar att företagen tenderade att överskatta nyttan av 

outsourcing och/eller underskatta de associerade transaktionskostnaderna.46 

En annan studie utfördes av Bengtsson och Dabhilkar och omfattade i sin tur 243 svenska 

industriföretag mellan åren 2001-2003 och gick ut på att jämföra effekten av att investera i 

egna tillverkningskapaciteten med effekten att istället använda outsourcing. Resultatet från 

studien visar att det var ”betydligt bättre” att investera i egen tillverkningskapacitet.47 Skälen 

var att transaktionskostnader och logistikkostnader ofta blev högre än förväntat och att 

investeringar bidrog till att ändra organisatoriska beteendemönster istället för att enbart ta bort 

valda delar av verksamheter, som då istället utfördes av leverantörer.48 

3.3 Outsourcingstrategier 
Det finns flera teorier och modeller om hur ett företag ska bygga upp sin strategi för 

outsourcing. Nedan presenteras tre olika modeller för outsourcingstrategier, som alla bygger 

på relationen till kärnkompetenserna. Den första modellen skapades av Quinn och de två 

andra av McIvor. De senare två modellerna bygger på varandra men har något olika fokus, då 

den senare beskriver hur själva beslutsprocessen bör gå till.  

3.3.1 Quinns modell 

Quinn föreslog en strategi där valet om en aktivitet ska utföras under outsourcing eller inte är 

fokuserat på om processen anses tillhöra företagets kärnkompetenser (se Figur 1). Företaget 

ska göra sin organisation plattare genom att koncentrera resurserna på kärnkompetenser, som 

bidrar med högst värde för organisationen. När ett fåtal, två till fyra, kärnkompetenser har 

identifierats bör dessa aldrig vara kandidater för outsourcing, vilket leder till att 

kompetenserna delvis skyddas från konkurrenterna. Om en viss aktivitet inte tillhör det egna 

företagets kärnkompetenser är det något annat företags kärnkompetens, vilka kan utföra den 

bättre. Om en icke-kärnaktivitet inte utförs genom outsourcing kan det leda till att det egna 

företaget förlorar konkurrenskraft och missar en möjlig hävstång, eftersom det inte utnyttjar 

sina resurser på bästa möjliga sätt.49 

                                                
46 Bernd Görzig & Andreas Stephan, Outsourcing and Firm-level performance, (German institute for economic 

research discussion paper, 2002). 
47 Dabhilkar, Bengtsson, s. 225. 
48 Dabhilkar, Bengtsson, s.225. 
49 J. B Quinn, Strategic outsourcing: Leveraging knowledge Capabilities (Sloan Management Review  1999), s. 

12. 
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Vid sidan av kärnkompetenserna finns även aktiviteter relaterade till dessa som inte utan 

vidare kan utföras under outsourcing.  Dessa kan vara processer som skyddar 

kärnkompetenserna eller aktiviteter som på 

något annat vis relateras till 

kärnkompetenserna och som efterfrågas av 

kunderna, till exempel service. Ett exempel 

på aktiviteter som skyddar 

kärnkompetenserna är när 

fordonstillverkaren Honda inte utför 

outsourcing av design, nyckelutrustning och 

vissa specifika delar som är nära förknippade 

med företagets kärnkompetens, att tillverka 

små och effektiva motorer. Det kan det även 

finnas processer som på något sätt bidrar till 

företagets konkurrenskraft men ändå är lämpliga för outsourcing. Det gäller om den 

strategiska risken att kärnkompetensen förloras inte är alltför stor. För dessa gäller det att ha 

en viss nivå av kontroll, vilket kan upprätthållas genom särskilda kontrakt.50 

3.3.2 McIvors fyra kvadranter  

McIvor har utvecklat en modell för olika outsourcingstrategier där en process utvärderas 

utifrån tre faktorer: den relativa förmågan, hur mycket den bidrar med konkurrensfördelar och 

risken för opportunism (se Figur 2). Den relativa förmågan innebär att processen utvärderas 

genom att den jämförs mellan hur pass väl den kan utföras internt med att lägga ut processen 

externt. Gällande hur mycket processen bidrar till konkurrensfördelar analyseras den utifrån 

om den kan ge kostnadsfördelar och/eller bidra till differentiering. Beträffande opportunism 

bör företag undersöka om det föreligger någon risk att ett företag får ofördelaktiga villkor 

med underleverantörer vid outsourcing. Detta kan till exempel hända då det finns få 

potentiella aktörer på marknaden inom en viss process.51 

Enligt denna modell bör företaget välja outsourcingstrategi för en process beroende på var 

den hamnar i en matris med fyra kvadranter.  

I den första kvadranten finns kritiska processer som konkurrenter eller underleverantörer är 

bättre på att utföra än om det skulle göras internt. Företaget måste här avgöra hur denna 

                                                
50 Quinn, s. 12. 
51 McIvor 2008, s. 26. 

Figur 1: Quinns modell (Quinn 1999). 
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process kan förbättras: antingen genom investering för att utföra själv, eller genom 

outsourcing. Valet att investera för att utföra aktiviteten internt beror på hur stor skillnaden i 

prestanda blir gentemot om en 

extern part skulle utföra arbetet. 

Om skillnaden inte anses vara 

signifikant finns det potential att 

utföra själv. Detta alternativ bör 

även övervägas om det finns risk 

för opportunism, exempelvis på 

grund av få potentiella 

leverantörer. I kvadrant ett bör 

outsourcing väljas om den interna 

förmågan anses för långt efter 

konkurrenterna. Om en process 

anses vara ett företags kärnkompetens kan det ändå vara objekt för outsourcing, om denna 

kompetens värde spås sjunka i framtiden på grund av teknik- eller omvärldsfaktorer.52 

I den andra kvadranten finns strategier för processer som är kritiska för ett företags 

konkurrensfördelar, där företaget har en stark position. Om processen är starkt bidragande till 

konkurrensfördelarna, och om betydelsen inte spås sjunka i framtiden ska företaget välja att 

fortsätta utföra processen internt. I vissa fall och branscher kan en konkurrensfördel och stark 

marknadsposition vara något som kan försvinna med tiden, bland annat på grund av att det är 

enkelt för konkurrenter att kopiera processen. Det kan därför vara lämpligt att satsa på andra 

processer som i högre utsträckning bidrar till den totala konkurrenskraften, som inte väntas 

minska i värde i framtiden.53  

Den tredje kvadranten i modellen omfattar processer där det finns andra företag som kan 

utföra denna bättre än om den skulle ha utförts internt. Den strategi som bör väljas här är att 

välja outsourcing i så stor utsträckning som möjligt. Om det är en icke-standardiserad process, 

specifik för det egna företaget, bör ett mer långsiktigt samarbetsavtal upprättas för att undvika 

risken för opportunism.54 

Den fjärde kvadranten gäller processer där det egna företaget har en stark position och är 

mer kompetent än underleverantörer och konkurrenter, men som inte är centralt bidragande 
                                                

52 McIvor 2008, s. 26. 
53 McIvor 2008, s. 30. 
54 McIvor 2008, s. 30. 

Figur 2: McIvors kvadrantmodell (McIvor 2008). 
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till konkurrensfördelarna. Alternativet kan då bli att både använda outsourcing och behålla 

processen internt, så kallad dual sourcing. Argumenten för att överväga outsourcing, är att 

frigöra resurser till de aktiviteter som bidrar till konkurrensfördelarna, detta förutsätter dock 

kompetenta underleverantörer. Om så är fallet, föreslår denna strategi att företaget kan hjälpa 

underleverantören med både personal och verktyg för att säkerställa kvaliteten på processen. 

Detta bidrar även till att skapa en god relation till underleverantören och kan minska risken 

för opportunism. Om risken för opportunism anses vara alltför stor vid outsourcing bör 

företaget överväga en annan strategi: att ytterligare exploatera processen genom att skapa en 

sidoverksamhet eller ett dotterbolag som är specialiserat på denna process och kan bringa 

intäkter till organisationen. 55 

3.3.3 McIvors fyrstegsmodell för beslut om outsourcing 

McIvors andra modell (se Figur 3) beskriver mer ingående beslutsprocessen bakom 

outsourcingstrategin. Han skapade denna då han ansåg att alltför många företag tidigare hade 

fokuserat på de kortsiktiga fördelarna med outsourcing av tillverkning och förlorat långsiktig 

konkurrenskraft. Modellen består av fyra steg som beskrivs nedan.56 

I det första steget belyses svårigheten med att identifiera det som klassificeras som kärna 

och icke-kärna, där både företagets långsiktiga strategi och konkurrensfördelar måste beaktas. 

Kärnkompetensen bör identifieras dels av högsta ledningen, men också med hjälp av ett brett 

urval från företaget på de lägre nivåerna. Identifieringen ska ske genom olika former av 

grupparbeten där gruppen ska identifiera determinanterna för företagets konkurrensfördelar, 

både bland kunderna och gentemot konkurrenterna. I detta steg gäller att allt som inte är 

kärnkompetens bör utföras under outsourcing, med undantag för vissa faktorer såsom 

politiska orsaker. De aktiviteter som kan relateras till kärnkompetenserna benämns 

kärnaktiviteter, och är processer som antingen använder, eller på något annat vis är relevanta 

för kärnkompetenserna. Dessa ska tas vidare till nästa steg i beslutsprocessen.57 

                                                
55 McIvor 2008, s. 31. 
56 McIvor 2008, s. 22. 
57 Ronan McIvor, A practical framework for understanding the outsourcing process (Supply Chain Management: 

An International Journal 2000), s. 29-30. 
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I steg två och tre ska kärnaktiviteterna jämföras med potentiella externa leverantörer. 

Denna del bygger på en tvåstegsanalys där det första steget är att utvärdera varje enskild del 

av värdekedjan för kärnaktiviteten, och bedöma hur pass väl en potentiell underleverantör 

skulle kunna utföra de olika delaktiviteterna. Sedan görs en helhetsbedömning av alla 

företagets kärnaktiviteter, och om det här framgår att företaget är ledande bör beslutet vara att 

fortsätta producera dessa aktiviteter internt. Om det finns kärnaktiviteter som inte bidrar till 

konkurrensfördelarna ska 

processerna tas vidare till steg 

fyra.58 

I det avslutande steget har 

företaget alltså konstaterat att det 

kan vara lämpligt att använda 

outsourcing av vissa 

kärnaktiviteter, men det ställer 

vissa speciella krav på relationen 

till underleverantören. Den egna 

organisationen kan ha anledning 

att vilja ha kvar kunskapen som 

kan driva på teknikutvecklingen, 

trots att aktiviteten utförs av en 

annan part. Därför är det viktigt 

att företaget fortsätter att ha 

kontroll över produktutvecklingen 

och designen, dessa aktiviteter är de som till störst del kommer driva den framtida tillväxten. 

Det föreslås att det kan upprättas ett partnerskap eller en strategisk allians till 

underleverantören för att utnyttja deras kompetenser på bästa sätt. Företag kan till och med 

utveckla en ny kärnkompetens genom att lära av underleverantörer. Hela tiden ska fokuset 

riktas mot att maximera företagets konkurrenskraft. Om det i slutändan visar sig att det inte 

finns några lämpliga underleverantörer där det går att upprätta ett förhållande som maximerar 

konkurrenskraften bör företaget istället göra investeringar för att producera själva.59   

                                                
58 McIvor 2000, s. 29-30. 
59 McIvor 2000, s. 29-30. 

Figur 3: McIvors beslutsmodell (McIvor 2000). 
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4  Redogörelse för intervjuer med företag 
Här redogör vi för de tre intervjuer vi genomfört. Redogörelserna har delats upp i stycken 

med likadana rubriker för att ge läsaren en bättre överblick av vad intervjuobjekten hade för 

synpunkter kring de olika områdena. Allt intervjumaterial bygger på de källhänvisningar som 

finns under de fotnoterna vid respektive företagsnamn.   

4.1 Atlas Copco60 

4.1.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

Atlas Copco är en industrikoncern som tillverkar kompressorer, expansionsturbiner och 

luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg samt 

monteringssystem. Företaget har närvaro i 170 länder och koncernens totala försäljning under 

2012 uppgick till cirka 90 miljarder svenska kronor. Huvudmarknaderna är Europa, Asien och 

Afrika, där intäkterna 2012 stod för 30, 28 samt 12 procent i respektive region. Företaget är 

uppdelat i fyra divisioner: Kompressorteknik, Industriteknik, Gruv- och bergbrytningsteknik 

samt Bygg- och anläggningsteknik. Divisionerna är separata operativa enheter med eget 

ansvar för respektive affärsområde, men har bland annat vision, varumärken och resurser 

gemensamt.61 

På Atlas Copco har vi intervjuat Anders Holmstedt, strategisk inköpare för området 

Industriteknik. Affärsområdet Industriteknik tillverkar bland annat industriverktyg, 

monteringssystem och produkter för kvalitetssäkring. De viktigaste kunderna finns inom 

fordons- och flygindustrin, industriell tillverkning och fordonsservice, där fordonsindustrin är 

den största. De viktigaste enheterna för produktutveckling ligger i Sverige, Frankrike, Japan 

och Tyskland.62 Produktionen sker huvudsakligen i Sverige, Ungern och Kina. Som strategisk 

inköpare är Anders Holmstedt delaktig i processen där underleverantörer väljs.  

4.1.2 Kärnkompetens 

Enligt Holmstedt är divisionens kärnkompetenser tillverkning och montering av handhållna 

verktyg, där fokus ligger på en ”outstanding” kvalitet, speciellt genom tillverkning med 

skärande bearbetning, och högt kundfokus för att kunna leverera individuella lösningar. 

Divisionen Industriteknik klassificerar slutproduktens ingående komponenter i tre kategorier: 

A, B och C. A-komponenterna är de komponenter som är mest kritiska för prestandan i 

                                                
60 Anders Holmstedt, 2013: muntl. intervju 4.3.2013. 
61 Atlas Copco (2013), Årsredovisning för Atlas Copco 2012, s. 3-6. 
62 Atlas Copco (2013), Årsredovisning för Atlas Copco 2012, s. 3-6. 
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slutprodukten, till exempel cylindrar eller rotorerna till motorerna B-komponenterna är något 

mindre kritiska för prestandan och kan exempelvis vara en utgående axel. Slutligen är C-

komponenterna de delar som är minst kritiska, till exempel muttrar. Eftersom A-

komponenterna är de beståndsdelar som är viktigast för slutprodukternas kvalitet är 

tillverkningen av dessa nära förknippade med kärnkompetenserna. 

Vidare har Atlas Copco Industriteknik valt att investera i fleraxliga maskiner för att kunna 

möta kundernas efterfrågan i så stor utsträckning som möjligt, och således märks företagets 

kärnkompetenser i maskinparken enligt Holmstedt, som också menade att divisionen är bland 

de bästa i världen gällande skärande bearbetning. Han sade även att Industriteknik inte är 

någon högvolymproducent och har under flera år inte heller strävat efter att vara det. 

4.1.3 Kärnkompetensernas förändring 

Holmstedt sade att kärnkompetenserna är föränderliga och närmast kan ses som att de beror 

av konjunkturen i och med att företagets fokus då också ändras. I högkonjunktur ställs lägre 

krav vid val av underleverantörer eftersom efterfrågan är så pass stor att tillverkningstakten 

måste öka. I lågkonjunktur är kvalitet mer en nyckelfråga och underleverantörer utvärderas i 

större utsträckning. Atlas Copco Industriteknik har dock länge haft fokuset mot hög kvalitet 

och kundanpassade lösningar, så i den meningen har inte kärnkompetensen ändras. Numera är 

det främst A-komponenter som tillverkas i fabriken i Tierp, Holmstedt menade på så sätt att 

kärnkompetenserna i viss mening smalnat av eftersom kompetenserna byggs upp kring de 

mest avancerade komponenterna.  

4.1.4 Delar som tillverkas under outsourcing 

Tillverkningen av de delar som Industriteknik har klassificerat som C-komponenter har 

antingen alltid tillverkats av underleverantörer eller ska i största möjliga mån tillverkas under 

outsourcing. B-komponenter tillverkas under outsourcing i stor utsträckning, men kan även 

tillverkas i de egna fabrikerna. A-komponenter ska med få undantag alltid tillverkas i egen 

regi, och då främst i fabriken i Tierp, främst i Ungern och Kina. Totalt sett köps ungefär 70 

procent av de i slutprodukten ingående delarna. För de produkter som monteras i Sverige 

återfinns underleverantörsnätverket i huvudsak i Sverige vilket motsvarar den största delen av 

divisionens underleverantörer. 

Att företaget snabbt ska kunna skifta mellan outsourcing och insourcing nämns som ett 

viktigt skäl till att Atlas Copco Industriteknik valt att investera i en flexibel maskinpark i 

Tierpsfabriken. En flexibel maskinpark gör att Industriteknik inte är bundna till att ta hem en 
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specifik komponent vid sjunkande efterfrågan, utan kan utvärdera situationen utifrån 

kapaciteten hos underleverantörer och så vidare. 

Sedan 2005 har Atlas Copco Industriteknik arbetat mer aktivt med outsourcingfrågor, 

vilket bland annat har inneburit ett projekt där ett bestämt antal arbetstimmar ska läggas ut på 

underleverantörer. Holmstedt nämnde att besluten tidigare togs mer ostrukturerat och ad hoc, 

samt att ingen hade som huvudsaklig uppgift att arbeta med dessa frågor.  

4.1.5  Motiv bakom outsourcingstrategi 

Huvudmotivet till outsourcing för Industriteknik anses vara kapacitetsflexibilitet vid 

förändring i efterfrågan. Holmstedt sade att Atlas Copco Industriteknik snabbt ska kunna ta 

hem produktion vid lågkonjunktur och kunna lägga ut tillverkning vid högkonjunktur då det 

egna kapacitetsutnyttjandet är högre. På sådant sätt kan divisionen hålla en relativt stabil 

utnyttjandegrad av kapaciteten i de egna fabrikerna. Holmstedt beskrev ett exempel där 

divisionen kan välja att producera B-komponenterna i egen verkstad istället för att låta 

underleverantörer tillverka dessa när efterfrågan är låg. 

Ett annat viktigt motiv för outsourcing är de fall där underleverantörerna besitter en större 

kompetens om de komponenter som tillverkas än Atlas Copco Industriteknik själva, de 

utnyttjar helt enkelt leverantörernas kärnkompetens. Vidare menade Holmstedt att 

kostnadsfrågan inte är ett huvudskäl till outsourcing. Han berättade dock att denna aspekt kan 

komma att öka i betydelse. Ett sådant fall inträffade nyligen då kostnaden för tillverkningen 

av turbinmotorer hos en underleverantör blev alltför hög, varpå maskininvesteringar gjordes 

och tillverkningen istället kunde utföras i egen verkstad. 

4.1.6 Relation till underleverantörer 

Atlas Copco Industriteknik har som mål att inte generera mer än 20-25 procent av 

omsättningen hos sina underleverantörer, för att dessa inte ska vara helt beroende av Atlas 

Copcos efterfrågan. Dock så har de många underleverantörer där de står för cirka 50 procent 

av omsättningen, och även vissa extremfall med upp till 90 procent. Kontrakten skrivs oftast 

på sexmånadersbasis för att ytterligare stärka flexibiliteten.  

Holmstedt nämnde att de tidigare inte tog lika mycket hänsyn till sina underleverantörer, 

och det var mest produktion som styrde över in- och outsourcing. Numera har 

inköpsavdelningen fått mer att säga till om vid besluten, och har valt att ha en tätare relation 

med underleverantörerna för att slippa leta nya sådana vid beslut om att köpa in. För att 

förbättra kommunikationen mellan inköpsavdelningen och produktionsavdelningen samt öka 
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fokuset mot outsourcingfrågor har divisionen infört så kallade make-buy-möten på 

regelbunden basis.  

Vid outsourcing av skärande bearbetning upprättar Atlas Copco Industriteknik speciella 

kontrakt med sina underleverantörer, för ökad kontroll och insyn i deras verksamhet. Vidare 

ställs högre krav vid outsourcing av skärande bearbetning, till exempel att underleverantören 

ska ha en liknande organisation som Atlas Copco för att de båda företagen ska kunna arbeta 

tvärfunktionellt. 

4.1.7 Outsourcing och kärnkompetens 

När vi diskuterade Quinns modell över kärnkompetens och outsourcing placerade Holmstedt 

snabbt in produkterna i respektive nivå: A placerades i kärnan, B i väsentlig-delen, och C i 

icke-kärnan. Produktklassificeringen är även nära förknippad med prioritetsordningen för 

outsourcing. Holmstedt sade att både A, B, och C-komponenter förut tillverkades i den egna 

verkstaden i Tierp. Numera tillverkas samtliga C-komponenter under outsourcing, och B ska 

läggas ut om inte efterfrågan är låg. A-komponenter ska i stort sett alltid tillverkas i egen 

verkstad. Dock sade Holmstedt att en förändring gällande synen på A-komponenter har skett 

de senaste åren, och dessa har ibland tillverkats av underleverantörer. Detta skedde dock 

främst i högkonjunktur, eftersom säljtrycket ökade och den egna kapaciteten inte räckte till 

för att möta efterfrågan. 

4.1.8 Resultat av outsourcing 

Holmstedt menade att en stor fördel med outsourcing är att företaget har kunnat fokusera mer 

på att tillverka de kritiska komponenterna, A, i fabriken i Tierp. De behöver ”inte använda 

egen kapacitet att tillverka brickor” vilket sades leda till bättre kostnadseffektivitet. 

Divisionen kan även styra kapaciteten bättre efter konjunktursvängningarna.  

De nackdelar som upplevs med outsourcing är framförallt minskad kontroll över vissa 

komponenter gällande kvalitet. Detta är en anledning till varför moduler vanligtvis inte 

tillverkas under outsourcing, även om företaget har gjort ett projekt där delmontage köps in. 

En annan konsekvens av den outsourcing som har använt är att vissa relationer med 

underleverantörer har förstörts, framförallt eftersom dessa var alltför beroende av Atlas 

Copco. Detta var dock främst innan projektet vid 2005, och numera tas 

leverantörsrelationerna mer i beaktande vid beslut om outsourcing. 
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4.2 Scania63 

4.2.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

Scania är en tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och 

marinmotorer. Bolaget har försäljning och serviceorganisation i drygt 100 länder och omsatte 

år 2012 cirka 80 miljarder kronor och antal levererade fordon var 67 401 stycken. 

Produktionsenheterna återfinns i Europa och Latinamerika. Huvudkontoret ligger i Södertälje, 

där även forsknings- och utvecklingsenheten finns. Bolaget har ett centralt inköpskontor och 

alla produktionssystem är integrerade. Samtliga arbetsmetoder, kvalitetsstandarder och 

miljöstandarder är desamma vid alla produktionsenheter. Den största delen av försäljningen 

sker i Europa och Latinamerika, men bolaget har en global närvaro64 

På Scania har vi intervjuat Ulf Bjarre som är gruppchef inom Scania Transmission. Han 

arbetar således med att leda tillverkningen av de kugghjul som återfinns i företagets 

växellådor.   

4.2.2 Kärnkompetens 

Scanias kärnkompetens är kunskapen kring tillverkningen av de delar av drivlinan som är 

kritiska för kvaliteten hos slutprodukten, vilka företaget anser sig vara bäst på. I motorn anses 

tillverkningen av förbränningsrummet och delar kring det (totalt sex till sju delar) vara 

kärnkompetenser, och för transmissionen tillverkningen av ett antal kugghjul.  

Komponenterna i slutprodukterna har Scania valt att dela in i tre stycken 

produktkategorier: core, strategic och icke-kärna. Core är bland annat de komponenter där 

tillverkningen beskrivs som kärnkompetens, och strategic är de produkter som anses viktiga 

men vilka inte kan klassas som kärnkompetens och det finns andra företag som kan 

processerna lika bra eller bättre. Exempel på sådana komponenter är flera kugghjul i 

växellådan. 

4.2.3 Kärnkompetensernas förändring 

Enligt Bjarre har Scanias kärnkompetenser förändrats, liksom det företaget anser vara viktigt 

att tillverka själva. Eftersom volymerna har ökat, och möjligheten att bygga ut kapaciteten 

ofta inte funnits, har företaget blivit tvungna att välja bort produktion av vissa delar som förut 

gjordes i egen verkstad. Det är därför betydligt färre komponenttyper som Scania alltid 

tillverkar i egen verkstad idag än för 20-30 år sedan. Bjarre påpekade att styrkeförhållandet 
                                                

63 Ulf Bjarre, 2013: muntl. intervju 21.3.2013. 
64 Scania (2013), Årsredovisning för Scania 2012, s. 3-4. 
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mellan konkurrenterna förändras över tiden, och det skiftar vilka som leder utvecklingen inom 

olika områden.  Han sade att det som driver förändringen av kärnkompetenserna är en 

kombination av den ökade volymen på begränsad yta samt tävlingen mellan konkurrenterna. 

Utvecklingen av kärnkompetenserna drivs dels av marknadens efterfrågan på nya lösningar, 

men Scania vill även skapa ett behov hos kunderna genom att uppvisa nyttan med ny teknik. 

4.2.4 Delar som tillverkas under outsourcing 

Beträffande motorn tillverkar Scania för närvarande motorblock, cylinderhuvud, kamaxel, 

vevaxel och vevstakar själva, medan tillverkningen av de resterande delarna tillverkas under 

outsourcing. För övriga komponenterna i slutprodukten tillverkar Scania själva de delar som 

anses vara kritiska för slutkvaliteten, det vill säga dem i core-kategorin. Exempel på detta är 

flera kugghjul i transmissionen och lastbilens kaross. Vissa kugghjul i växellådan och andra 

strategic-komponenter kan om så behövs läggas ut på underleverantörer, och denna specifika 

produktkategori är en av de mer flexibla gällande att tillverkare i egen regi eller hos 

underleverantörer. Delar som alltid tillverkas av underleverantörer är till exempel de 

mikrovågsugnar och kaffebryggare som finns i lastbilarna, rattarna, stolarna och fordonens 

instrumentpaneler.   

Vidare använder Scania outsourcing av viss bearbetning för produkter som normalt utförs i 

egen regi vid speciella tillfällen, till exempel när maskiner går sönder eller då den egna 

kapaciteten är full. Scania väljer dock att inte använda begreppet outsourcing när detta sker, 

utan beskriver det då som ”tillfällig legotillverkning”.   

4.2.5 Motiv bakom outsourcingstrategi 

Bjarre sade att vägen fram till outsourcingbesluten är en komplex process, och motiven beror 

mycket på vilken produkt eller komponent det handlar om. Det övergripande skälet är dock att 

om det finns kompetentare underleverantörer, så ska dessa tillverka produkterna och vice 

versa. Kapacitetsbrist är också ett motiv bakom outsourcing, antingen när maskinerna är 

trasiga eller när den egna kapaciteten är full, för främst outsourcing av bearbetning. 

Kostnadsbilden nämns som ett skäl i vissa fall, men det är inget huvudskäl. 

Att Scania inte väljer att förlägga mer produktion eller utför mer outsourcing till 

lågkostnadsländer beror på att företagets verksamhet är så pass teknikintensiv och att 

lönekostnaden (cirka 15-20 procent av den totala tillverkningskostnaden) inte står för en 

tillräckligt stor andel för att det ska vara lönsamt. Att företaget väljer att samla större delen av 

verksamheten inom samma geografiska område ger också fördelar med bättre samarbete och 



 
 
 

 

 

 
29 

kommunikation mellan tillverknings-, konstruktions- och produktutvecklingsavdelningarna. 

Bjarre sade att det redan finns stora risker med att skeppa komponenter till de egna 

produktionsanläggningarna i Brasilien, vilket tar sex veckor. Om det upptäcks ett fel halvvägs 

in i transporten och nya komponenter måste hämtas kan detta leda till stora kostnader. 

Vid beslut om outsourcing ska Scanias långsiktiga mål, att växa ett bestämt antal procent, 

alltid tas i beaktande och det innebär att Scania också har ett ansvar för underleverantörerna 

som de vill utveckla bra relationer med. Att genom insourcing kunna bli mer flexibel vid 

nedgångar i efterfrågan är många gånger inte ett alternativ för Scania eftersom flera av deras 

egna produktionslinor är så pass stela att det inte är möjligt att tillverka andra typer av 

komponenter i dem.  

4.2.6 Relation till underleverantörer 

Beroende på vilken typ av komponenter underleverantören tillverkar så skiljer sig relationen 

mellan Scania och underleverantören. När det handlar om icke-kärna-komponenter som till 

exempel mikrovågsugnar, kaffebryggare eller rattar menade Bjarre att Scania säkert har varit 

eländiga ibland eftersom underleverantörerna är totalt utbytbara. För outsourcing av 

komponenter som hör till kategorierna core eller strategic så menade Bjarre att Scania hade 

ett stort ansvar även för underleverantörerna, då de har ett djupare samarbete. Eftersom Scania 

ställer höga krav på de komponenter som köps in så är det också viktigt att underleverantören 

kan lita på att Scania inte helt plötsligt flyttar hem tillverkningen. 

Bjarre berättade att när den stora nedgången i efterfrågan skedde under 2009-2010 så 

behöll Scania sin personalstyrka, men istället för att sluta köpa in komponenter och tillverka 

dessa själva så behöll Scania sina underleverantörer och utbildade istället sin personal för att 

stå bra rustade för uppgången genom att både ha kvar sina samarbeten och relationer till 

underleverantörerna samt ha kunnig egen personal. När uppgången väl kom hade dock flera 

av Scanias underleverantörer gått i konkurs ändå. 

4.2.7 Outsourcing och kärnkompetens 

Enligt Bjarre så tillverkar Scania själva de komponenter som de anser tillhöra kategorin core, 

och de måste således alltid ha en tillräcklig teknologi för det. De komponenter som tillhör 

kategorin strategic ska Scania tillverka huvuddelen av, men det ska också finnas 

underleverantörer som kan hjälpa till vid behov. De komponenter som anses tillhöra kategorin 

icke-kärna köps in helt och hållet.  
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4.2.8 Resultat av outsourcing 

De senaste 20-30 åren har Scania ökat outsourcingen och en viktig anledning till det är att 

försäljningsvolymen har ökat. Exempelvis sålde företaget 50 000 fordon år 2000 och 80 000 

fordon år 2011. Av olika skäl har Scania inte velat, haft möjlighet eller fått bygga ut sina egna 

fabriker i den utsträckning som krävts för att behålla all tillverkning och därför har också 

outsourcingen ökat. 

Scanias outsourcing av komponenttillverkning sker av olika skäl, men genom outsourcing 

har Scania kunnat öka fokuseringen på deras kärnkompetens. Mycket handlar om vilka 

tillverkningskrav som marknaden ställer på företaget och det är därför viktigt att lägga ner tid 

på att förstå vad marknaden vill ha. Genom att förenkla eller förbättra komponenter och 

tillverkningsprocesser så ser Scania en möjlighet att kunna tillverka fler komponenter på egen 

hand. Tack vare effektivare processer och outsourcing kan Scania idag tillverka nästan 

dubbelt så många lastbilar på samma fabriksyta som 1998. Målet är att genom ytterligare 

effektivisering kunna tillverka 50 procent fler lastbilar på samma yta som idag. 

Bjarre sade att den största risken med outsourcing var att avståndet mellan produktion och 

konstruktion kan bli för stort, vilket försvårar produktutvecklingsarbetet.  

4.3 Sandvik65 

4.3.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

Sandvik är en verkstadskoncern som tillverkar verktyg för metallbearbetning, maskiner för 

gruv- och anläggningsindustrin och produkter i avancerade rostfria material. Bolagets 

affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter samt tjänster 

som förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet. Koncernen hade år 2012 cirka 49 000 

anställda och en försäljning på cirka 99 miljarder kronor i mer än 130 länder.66 

Sandvik är indelat i fem divisioner. Sandvik Mining är specialiserat på maskiner, verktyg 

och service inom gruvindustrin. Sandvik Materials Technology är inriktat mot högförädlade 

produkter i avancerade metalliska och keramiska material för krävande industrier och 

användningsområden.  Sandvik Construction är specialiserat på maskiner, verktyg och service 

för olika nischer inom anläggningsindustrin. Sandvik Venture utvecklar möjligheter för 

                                                
65 Daniel Eriksson, 2013: muntl. intervju 21.3.2013. 
66 Sandvik, om Sandvik, http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/om-foretaget/, hämtad 2013-04-11. 
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tillväxt och lönsamhet i små, attraktiva och snabbväxande verksamheter. Sandvik Machining 

Solutions är inriktat på verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning.67 

Vi har intervjuat Daniel Eriksson, Global Operations Developer på Sandvik Machining 

Solutions (SMS). Han arbetar med utveckling av de globala produktionsenheterna med 

inriktning på tillverkningen av fräsverktyg. Divisionen tillhandahåller alltså lösningar för 

skärande metallbearbetning, och produkterna säljs under flera internationella varumärken som 

Sandvik Coromant och Seco Tools. Kunderna för SMS finns bland annat inom verkstads-, 

flyg- och fordonsindustrin, energiområdet samt elektronik- och medicinskteknisk industri. 

Divisionen har uppskattningsvis mellan 15 och 20 procent av den totala världsmarknaden för 

området. Omsättningen 2012 var drygt 28 miljarder. 

4.3.2 Kärnkompetenser 

Enligt Eriksson är en av Sandvik Machining Solutions kärnkompetenser kunskapen kring 

komplexa geometrier på skärverktyg, såsom själva skäret och skärläget. Den kompetensen 

innefattar såväl uppkomsten av nya produkter, konstruktion och en effektiv tillverkning. Han 

poängterade att det är teknologin i produkterna och know-how som gör dem unika. Det 

behöver inte vara produkterna i sig som är kärnkompetenserna, utan även processer eller 

utrustning. Vidare framgick att företaget även anser sig vara överlägset andra företag på 

relativt enkla operationer, som visserligen dessa kan göra med lika bra slutresultat, men 

varken billigare eller snabbare. För att skydda företagets kunskap arbetar SMS mycket aktivt 

med patent och lämnar in fler ansökningar än konkurrenterna. 

Eriksson menade att en annan av SMS kärnkompetenser, åtminstone för säljledet, är att 

påvisa produktivitetsförbättringar ute hos kunden, och på sådant sätt försöker de hitta 

skräddarsydda lösningar för kunder. De har till exempel nyligen utvecklat en produkt 

tillsammans med flygplanstillverkarna Boeing och Airbus.  

SMS har valt att dela in sina produkter i tre kategorier: core, competence build for next 

generation och non-core. Core är de produkter som är mest beroende av kärnkompetensen, då 

dessa ofta innehåller komplexa geometrier, och produkterna skyddas ofta av patent. 

Competence build for next generation är produkter som inte klassas som core, men anses 

viktiga eftersom SMS inte vill förlora kompetensen då de vill vara med och utforma nästa 

generations verktyg. I denna kategori har ofta patentet utgått. Non-core är standardiserade 

produkter, som många företag har kompetens att tillverka. 

                                                
67 Sandvik, (2013), Årsredovisning för Sandvik 2012, s. 3. 
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4.3.3 Kärnkompetensens förändring 

Eriksson sade att produkterna som SMS tillverkar har blivit alltmer komplicerade. Tidigare 

har divisionen tillverkat skärande verktyg i största allmänhet, men numera har de kommit 

fram till att organisationen är allra bäst på är de komplicerade delarna. Därför har det som 

divisionen kallar core business smalnats av. Samtidigt är de produkter som 

kärnkompetenserna ger upphov till, core products, inte alltid klassat som det eftersom 

tekniken med tiden blir allt mer känd och produkterna mer standardmässiga. Samtidigt 

påpekade Eriksson att även om kärnkompetensen i sig blivit smalare så blir produkterna allt 

fler, de har hittat sätt som förbättrar funktionerna. Samtidigt blir kärnkompetensen kring 

komplexa geometrier i en mening djupare, eftersom SMS lär sig nya och effektivare 

processer. 

Det som driver förändringen av kärnkompetenserna uppgavs främst vara 

teknikutvecklingen. Sandvik vill genom nya produkter uppvisa potentiella 

produktivitetsförbättringar hos sina kunder, och på sådant sätt skapa ett behov av produkterna. 

4.2.4 Delar som tillverkas under outsourcing 

SMS köper in många helt färdiga produkter, som de tidigare tillverkat, för att sedan sätta 

något av deras varumärken på dessa, såsom Coromant eller Seco. Det SMS då skapar 

lönsamhet genom är deras väletablerade försäljningsnätverk. Produkter som klassas som non-

core läggs oftast ut på underleverantörer om de inte kan produceras mer effektivt i egen 

verkstad. Sådana produkter kan även tas hem då efterfrågan sjunker. För produkter i kategorin 

competence build for next generation läggs viss tillverkning ut, men en delvolym behålls för 

att inte kompetensen ska gå förlorad. Ett exempel som gavs var tillverkningen av en koppling, 

där ett patent nyligen gått ut, och produkten anses numera vara standardmässig.  

När processteg köps in ska dessa helst vara i början av tillverkningscykeln, såsom 

försvarvning, eftersom detta inte påverkar ledtiderna i lika stor utsträckning som om de vore i 

mitten. På många enklare operationer används så kallad dual sourcing. Detta för att SMS är så 

pass effektivt även på enkla operationer, vilket gör det svårt att hitta mer lämpliga 

underleverantörer.  På andra produkter utför SMS endast slutstegen såsom tillverkning av 

skärläget och svärtning. 

4.2.5 Motiv bakom outsourcingstrategi 

Eriksson sade att ett av huvudskälen för outsourcing är att Sandvik vill öka fokuset på 

kärnkompetenserna. ”Det är de komplexa geometrierna som gör oss unika, det är det vi vill 
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hålla på med”, sade han. Ett annat motiv för outsourcing vid SMS är att få tillgång till 

underleverantörers unika kompetens. Divisionen försöker då ha ett nära samarbete med dessa, 

och underleverantörerna får vara med och utforma tillverkningsprocesserna. Ytterligare skäl 

för outsourcing som nämndes är att SMS vill kunna styra kapaciteten vid förändrad 

efterfrågan. Vid låg efterfrågan vill de kunna ta hem viss tillverkning som normalt är under 

outsourcing, för att hålla produktionen på en hög nivå i de egna fabrikerna. Eriksson påpekade 

dock att flexibiliteten hos SMS produktionsenheter varierar i stor utsträckning, vilket är något 

de försöker förbättra. 

Kostnaden för att tillverka produkten är ett annat motiv för outsourcing. Om det finns 

underleverantörer som kan tillverka en produkt lika bra, med samma kvalitet, och dessutom 

till lägre pris, ser SMS ingen anledning till varför produkterna inte skulle köpas in för att 

sedan få något av Sandviks varumärken.  

Vidare påpekade Eriksson att SMS har blivit mer villiga till outsourcing, just eftersom 

kostnadsbilden är så viktig. ”Ekonomi är viktigt och vi vill inte slänga ut pengar i onödan, 

och vi har blivit mindre protektionistiska”, sade han.  

4.2.6 Relation till underleverantörer 

SMS satsar på långsiktiga relationer med sina underleverantörer, och Eriksson underströk 

vikten av detta eftersom det är så pass svårt att hitta lämpliga alternativ. Divisionen vill att 

underleverantörerna ska kunna utvecklas, så de i framtiden ska kunna köpa bättre och 

billigare produkter. När de köper helt färdiga produkter vill de också att leverantörerna ska 

vara innovativa, så att SMS får en fördel gentemot sina konkurrenter.  

Gällande enkla produkter som både kan tillverkas själva och av underleverantörer, försöker 

SMS upprätthålla ett partnerskap med underleverantörerna som används. Även om de tar hem 

viss produktion i lågkonjunktur så ska alltid underleverantörerna ha en basvolym så att de 

överlever, åtminstone om divisionen vill kunna använda underleverantören igen i framtiden. 

Med underleverantörer som kan bidra med någon form av unik kompetens så hålls även ett 

extra nära samarbete, ett exempel var ett företag som tillverkade skruvarna som fäste skären 

på SMS produkter som klassificeras core. 

För att tillverkningsprocesser inte ska bli stulna skrivs ibland speciella avtal med 

underleverantörer, vilka även utformas när Sandvik utvecklar en produkt tillsammans med 

underleverantörer. Avtalen innebär bland annat att underleverantören endast får tillverka 

produkten åt Sandvik. 



 
 
 

 

 

 
34 

SMS vill inte bli alltför stora hos en enskild underleverantör, de vill att dessa ska tjäna 

pengar på andra och inte bygga upp sina marginaler enbart på SMS. Eriksson sade att om de 

blir för stora hos en underleverantör överväger SMS alternativet att förvärva denna. 

4.2.7 Outsourcing och kärnkompetens 

SMS kärnkompetens är framförallt komplexa geometrier på skärverktygen, och speciellt 

själva skären och skärlägena. De produkter där SMS kärnkompetens anses vara viktigast har 

definierats som core products. Även om vissa delar av dessa produkter tillverkas under 

outsourcing, exempelvis själva kroppen, ska aldrig produktionen av de komplexa delarna, 

skären och skärlägena, läggas ut på en underleverantör. Många av processtegen och 

maskinerna för de komplexa geometrierna är unika, och om dessa skulle läcka ut till en 

underleverantör skulle det kunna äventyra kärnkompetenserna.   

Eriksson påpekade att en av divisionens viktigaste frågor är att bestämma huruvida en 

produkt ska klassificeras som core. Vad som klassas som core products förändras över tiden, i 

takt med att företagets kärnkompetens genererar nya produkter. Eriksson förklarade att en 

produkt som i början är unik efter tid blir allt mer välkänd och standardmässig, och dessa 

svängningar brukar följa patenten. När produkter är mer standardiserade så kan SMS lika 

gärna använda outsourcing för tillverkningen av dessa. 

Gällande produktkategorin competence build for next generation anser SMS att den är 

viktig eftersom företaget, genom sin kärnkompetens, vill vara med och utveckla nästa 

generations produkter och komponenter. Dessa ska delvis tillverkas under outsourcing, 

eftersom de har blivit något standardmässiga och det finns potentiella underleverantörer som 

kan utföra tillverkningen tillräckligt bra. En del av tillverkningen ska dock behållas för att 

kompetensen inte ska gå förlorad. Ett exempel på en sådan produkt är en koppling med 

speciell geometri, utvecklad av Sandvik, där patentet för fem år sedan gått ut och den har 

blivit något mer standardmässig. 

En annan kärnkompetens som företag har är en effektiv tillverkning även på enkla 

produkter, non core, och om dessa kan tillverkas effektivast och billigast ska de heller inte 

tillverkas genom outsourcing. 

Eftersom klassificeringen av produkter är så pass viktig för make-buy-beslutet tas det 

tillsammans med medarbetare från följande avdelningar: produktion, marknadsföring, 

forskning och utveckling, inköp och tillverkning. Vid särskilt viktiga beslut innefattas även 

ledningen. 
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4.2.8 Resultat av outsourcing 

Eriksson menade att SMS genom outsourcing kan ta del av unik kompetens från 

underleverantörer, och på sådant sätt utveckla sina egna processer. Outsourcing kan också 

innebära rena kostnadsfördelar för SMS, vissa produkter kan underleverantörer tillverka med 

motsvarande kvalitet till en lägre kostnad. Outsourcing tillåter även divisionen att vara mer 

flexibel gällande interna produktionen, de kan hålla kapaciteten på en relativt konstant nivå 

under hög- och lågkonjunktur. I lågkonjunktur kan SMS ta hem tillverkning som i 

högkonjunktur utförs under outsourcing. Om företaget sedan blivit alltför stort hos en 

underleverantör har det ibland genererat i förvärv. 

En risk med outsourcing är enligt Eriksson företagen inte levererar i rätt tid eller till rätt 

kvalitet. Ledtid är ett viktigt konkurrensmedel för SMS, och företaget väljer därför ofta att 

använda outsourcing tidigt i tillverkningsprocessen.   

Det nämndes att det speciellt i högkonjunkturer finns risker med outsourcing, eftersom det 

är mindre säkert att SMS är prioriterat hos underleverantören, då det finns fler företag som 

lägger ut produktion. Detta kan också inverka på ledtiderna, och divisionen försöker därför ha 

utrustning som gör det möjligt att utföra insourcing för att inte ta några risker. Ett exempel på 

när outsourcing av tillverkning av en produkt misslyckats skedde nyligen, divisionen 

upptäckte att konkurrenterna helt enkelt hade en bättre produkt. Ett omfattande arbete skedde 

då, med kompetenser från samtliga avdelningar, där insourcing ställdes mot att hitta en ny 

underleverantör. Det uppstod vissa konflikter men tillslut blev dock beslutet att producera i 

egen regi, vilket krävde stora investeringar. 

En annan risk med outsourcing sades vara att företaget kan förlora teknologi och know-

how, varför de väljer att inte använda outsourcing för tillverkning av skär och skärlägen. Det 

omfattande patentarbetet är en effekt av att SMS vill skydda sin kompetens kring de 

komplexa produkterna. 

Vidare ansåg Eriksson att SMS har blivit mer fokuserat mot outsourcingfrågor de senaste 

åren. För standardprodukter har minskad kapitalbindning blivit huvudfokus och gällande 

speciallösningar är snarare ledtiden en prioritet, eftersom varorna knappt hålls i lager. 
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5  Diskussion 
Nedan för vi en diskussion för att besvara de frågor vi formulerade i problemställningen, med 

hjälp av materialet från intervjuerna och forskningslitteraturen. Vi kommer att använda 

företagsdivisionernas och företagets namn istället för intervjuobjektens namn då vi dels 

ämnar dra generella slutsatser med analysen och dels vill förenkla läsningen.  

5.1 Förändringen av kärnkompetenserna 
I problemställningen formulerade vi frågorna: Har kärnkompetenserna förändrats och i 

sådant fall hur? och Vad driver denna förändring? För att komma fram till en slutsats har vi 

delat upp diskussionen i de tre delar som vi anser behandlar frågeställningen mest. 

5.1.1 Tydliggörandet av kärnkompetenserna  

Baserat på materialet från våra intervjuer har vi kommit fram till att Atlas Copco 

Industriteknik, Scania och SMS alla har 

tydliggjort vilka processer som är 

kärnkompetenserna genom en indelning 

mycket lik Quinns (se figur 4). Företagen har 

identifierat de tillverkningsprocesser där de har 

största konkurrenskraft, och det tycktes i alla 

tre fall vara de processer som ansågs vara mest 

kritiska för slutproduktens kvalitet. Vi kommer 

nedan presentera företagens indelning, och 

jämföra dessa med Quinns modell. 

 

 Kärna  

Den första nivån kallas av Quinn för kärna, och här finns de aktiviteter som anses vara 

kärnkompetens, det företaget är bäst i världen på. Samtliga av företagen har en 

produkt- eller komponentkategori vilken de anser vara mest beroende av 

kärnkompetenserna. För Atlas Copco Industriteknik kallas denna kategori för A-

komponenter, till exempel roterande delar i en motor som kräver hög precision vid 

skärande bearbetning. Scania och Sandvik kallade deras varianter för core. Scania 

menade att komponenter i denna kategori kan vara delar längs drivlinan i deras fordon. 

För SMS är det skärverktyg med komplexa geometrier.  

 

Figur 4: Quinns process- och företagens produktindelningar. 
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 Väsentlig, icke-kärna  

Nästa nivå i Quinns modell är väsentlig icke-kärna och motsvaras av aktiviteter (till 

exempel service av kärnprodukter) som bidrar till att skydda eller komplettera 

kärnkompetenserna. Atlas Copco Industritekniks andra produktkategori benämns B-

komponenter och Scanias för benämns den strategic, vilka innehöll komponenter som 

inte ställde lika höga krav på tillverkningsprocesserna som för den första nivån. 

Sandvik beskrev den mellersta kategorin, competence build for next generation, något 

annorlunda än de övriga företagen. I denna kategori placerar företaget produkter som 

tidigare varit core men som nu anses mer standardmässiga på marknaden, men ändå 

viktiga att behålla kompetensen kring för att kunna driva teknikutvecklingen. Vi anser 

därför att Sandviks andra kategori var mest lik Quinns, eftersom syftet är att inte 

förlora sin kompetens.  

   

 Icke-kärna  

Den sista nivån i Quinns modell, icke-kärnan, är aktiviteter som inte är 

kärnkompetenser och inte heller viktiga för dessa. Atlas Copco Industriteknik kallar 

den yttersta kategorin för C-komponenter, exempelvis brickor. Scania benämner 

kategorin icke-kärna och omfattar produkter såsom instrumentpaneler. SMS betecknar 

den non-core och den innefattar bland annat mer standardiserade skärverktyg.    

 

Indelningen av produkterna kan även relateras till Prahalad och Hamels begrepp 

kärnprodukter, vilka är komponenter eller moduler där en eller flera kärnkompetenser 

utnyttjas och som ska bidra med högt värde till slutprodukten. Detta passar väl in på A-

komponenter för Atlas Copco Industriteknik och core för Scania.  Att företagen delat in 

produkterna efter hur pass beroende de är av kärnkompetenserna anser vi beror på att de vill 

öka medvetenheten kring vilka produkter och processer som skapar högst värde i företaget för 

att kunna fokusera sin verksamhet på dessa.  

5.1.2 Kärnkompetensen måste underhållas för att inte minska  

Prahalad och Hamel menar att det är viktigt att exploatera och underhålla kärnkompetenserna 

för att de inte ska försvinna. Vi anser att företagen arbetar enligt denna princip. Allra tydligast 

märktes detta hos SMS som har en produktkategori som tillverkas i egen verkstad för att 

företaget inte ska förlora kompetenserna kring produkterna och för att kunna driva 

teknikutvecklingen, trots att det finns andra kapabla underleverantörer. På Scania framhävdes 
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vikten av att ha nära mellan produktion och konstruktion för att inte förlora kompetens. Atlas 

Copco har valt att förlägga tillverkningen av de mest kvalitetskritiska komponenterna vid 

fabriken i Tierp där det satsas mest på investeringar i maskiner och utveckling av 

maskinparken. Vi ser detta som att det finns en hög medvetenhet bland företagen om att 

kärnkompetenserna är viktiga och måste exploateras för att inte gå förlorade.    

5.1.3 Kärnkompetenserna förändras av olika orsaker 

Samtliga av de tre företagen menade att kärnkompetenserna är föränderliga, men det uppgavs 

bero på olika saker. Scania menade av det är en kombination av marknadsutveckling och 

teknikutveckling.  Marknadsutveckling i den meningen att företaget tillverkar efter principen 

förbrukningsstyrd produktion, och teknikutveckling i den meningen att företaget även vill 

skapa efterfrågan hos kunderna genom att utnyttja den senaste tekniken. Atlas Copco 

Industriteknik sade att kärnkompetenserna delvis ändrades efter konjunkturen. I 

högkonjunktur koncentreras den egna tillverkningen mot de mest kvalitetskritiska 

komponenterna medan de i lågkonjunktur tillverkar fler olika komponenttyper i egen 

verkstad, således exploateras olika kompetenser beroende på marknadsläget. SMS 

beskrivning av kärnkompetensernas förändringar har likheter med Prahalad och Hamels 

beskrivning som menar att produkterna i en bransch efter tid konvergerar mot samma 

standarder gällande kvalitet och pris. Kärnkompetenserna ger sedan upphov till nya oväntade 

produkter. SMS menade att det finns standardmässiga produkter som är viktiga att fortsätta 

tillverka i egen verkstad för att stärka kärnkompetenserna och leda utvecklingen av nästa 

generations produkter. SMS ansåg att den främsta drivkraften för förändringen av 

kärnkompetenserna är teknikutveckling, och de fokuserar på att uppvisa produktnyttan för 

kunderna. Divisionen menade även att kärnkompetenserna i sig har blivit smalare och är 

numera främst kompetensen kring komplexa geometrier, som istället har blivit djupare 

eftersom företaget hela tiden lär sig nya processer. En liknande avsmalning av 

kärnkompetenserna märks även hos Atlas Copco Industriteknik och Scania som båda 

förklarade att de tillverkar färre olika komponenter i egen verkstad idag än tidigare. Därför 

anser vi att kärnkompetenserna har koncentrerats kring en mindre mängd olika 

tillverkningsprocesser. 
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5.2 Kärnkompetensernas betydelse för outsourcingstrategin 
Vi kommer nedan att presentera en diskussion för att besvara frågorna: Tar svenska 

tillverkande företag kärnkompetenserna i beaktande vid val av outsourcingstrategi för 

tillverkningsprocesser, och i sådant fall på vilket sätt?  

Ökat fokus mot kärnkompetenserna beskrevs i teoriavsnittet som ett av tre huvudskäl till 

varför outsourcing ska användas. Enligt Quinn kan företaget dessutom förlora konkurrenskraft 

om det inte utför outsourcing av processer som inte tillhör företagets egna (men väl något 

annat företags) kärnkompetenser. 

Vi menar att ett ökat fokus på kärnkompetenserna är en mycket viktig faktor vid 

utformandet av outsourcingstrategin för de tre företagen. Atlas Copco Industriteknik uppgav 

att företaget genom outsourcing kunde fokusera mer mot tillverkning av de kvalitetskritiska 

komponenterna. Fokuseringen har gjort att företaget blivit kostnadseffektivare då 

tillverkningen av mindre kvalitetskrävande produkter kan utföras av underleverantörer och 

Tierpsfabriken behöver inte använda kapacitet från den högteknologiska maskinparken för 

sådan tillverkning. Den ökade tillverkningsvolymen för Scania de senaste åren har gjort att 

företaget blivit tvungna att identifiera de processer som det utför allra bäst, eftersom företaget 

av olika anledningar inte byggt ut den egna kapaciteten i den utsträckningen som krävts för att 

behålla all tillverkning. Således anser vi att företaget har behövt identifiera 

kärnkompetenserna närmare, och därmed gjort det till ett viktigt beslutsunderlag för 

outsourcing. Att inrikta verksamheten mot tillverkning av produkter som är beroende av 

kärnkompetenserna uppgav SMS som ett huvudskäl bakom outsourcing. Klassificeringen av 

produkter är till stor del grunden för outsourcingbesluten även för SMS, och företaget uppgav 

att indelningen är en av de viktigaste frågorna i divisionen. Vi menar att detta ytterligare 

understryker vikten av kärnkompetensernas betydelse vid utformandet av 

outsourcingstrategin. 

Vidare anser vi att en ökad medvetenhet om vad som är kärnkompetenser i företaget också 

kan leda till mer outsourcing. Som SMS beskrev det: ”Förut tillverkade vi skärande verktyg i 

största allmänhet, men nu har organisationen kommit på att det är kompetenserna kring 

komplexa skärverktyg som gör oss unika, det är det vi vill hålla på med”.68  

                                                
68 Eriksson. 
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5.3 Hur outsourcingmodellerna överensstämmer med verkligheten 
I problemformuleringen ställde vi oss frågande om företagens outsourcingstrategier stämmer 

väl överens med de modeller som vi valt att fokusera på för beslut om outsourcing. Vi 

kommer att föra en diskussion om i vilken mån de tre företagen använder samma 

beslutsunderlag som presenteras i de tre outsourcingstrategimodellerna från teoriavsnittet.  

5.3.1 Quinns modell 

Vi menar att en svaghet i Quinns modell är att den inte tydliggör flexibilitet som ett skäl till 

outsourcing, för att hålla produktionen i egen verkstad relativt konstant. Flexibiliteten är ett av 

Atlas Copco Industritekniks huvudmotiv till outsourcing av B-komponenter och även något 

som SMS ansåg vara ett viktigt motiv, och dessutom något de ville förbättra. Värt att 

poängtera är att modellen är från år 1999, och alla företagen vittnar om ett ökat fokus på 

frågor om outsourcing efter finanskrisen år 2008. Atlas Copco uppgav att svängningarna i 

efterfrågan tycktes komma allt snabbare sedan dess. Vi tror att om modellen skulle ha skapats 

idag hade den tagit hänsyn till detta.  

Quinn menar att aktiviteter som skyddade kärnkompetensen inte skulle utföras under 

outsourcing, vilket belystes framförallt av SMS då de behåller en del av tillverkningen för 

enklare produkter där de inte vill förlora kompetenserna, för att kunna vara med och utveckla 

nästa generations produkter.  

Gällande icke-kärna-nivån i Quinns modell finns ett överensstämmande med den tredje 

kategorin av produkter och komponenter hos företagen, som har lagt ut all tillverkning av 

produkter i den kategorin på underleverantörer då dessa inte ansågs vara beroende av 

kärnkompetenserna, precis som Quinn förespråkade.  

Ett annat skäl för outsourcing som de tre företagen uppgav var att de vill få tillgång till 

underleverantörernas unika kompetens. Detta märktes allra tydligast på SMS som uppgav att 

de har nära samarbeten med underleverantörerna och att de arbetar tillsammans kring 

utformningen av tillverkningsprocesser. Quinn menar i sin modell att företagen kan riskera sin 

konkurrenskraft genom att inte utföra outsourcing av processer som är andra bolags 

kärnkompetens.  

En skillnad som framkom mellan företagen var synen gällande outsourcing för de 

produkter som var mest beroende av kärnkompetenserna, alltså de som kallades core av SMS 

och Scania, och A-komponenter av Atlas Copco Industriteknik. SMS och Scania uppgav, i 

enighet med Quinns modell, att de aldrig utför outsourcing av dessa produkter. Atlas Copco 
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hade dock på senare år utfört outsourcing av A-komponenter. Vi tror att det beror på att Atlas 

Copco i större utsträckning underströk vikten av tillverkningsflexibilitet än övriga företag.  

5.3.2 McIvors fyra kvadranter 

I McIvors fyra kvadranter ska outsourcingstrategin för en process väljas utifrån tre faktorer: 

bidragandet till konkurrensfördelarna, den relativa förmågan och risken för opportunism. Om 

det är en process som anses vara bidragande till konkurrensfördelarna ska det även beaktas 

hur värdet väntas ändras i framtiden. Om processen bidrar till konkurrensfördelarna idag, men 

med en sjunkande betydelse framöver, kan det ändå vara lämpligt att utföra outsourcing.  

Vi har dragit slutsatsen att företagen har processens bidragande till konkurrensfördelarna 

som ett av de viktigaste beslutsunderlagen vid utformandet av outsourcingstrategin för 

tillverkningsprocesser. Enligt Prahalad och Hamel ska kärnkompetenserna ligga till grund för 

företagets konkurrensfördelar, och företagen beskrev samtliga hur de har ökat fokuset mot 

kärnkompetenserna och utför outsourcing av de flesta processer som inte är beroende av 

dessa. Atlas Copco Industriteknik ansåg till exempel att de är ledande på skärande 

bearbetning av roterande delar och därför behålls den tillverkningen i egen verkstad. SMS är 

ledande på komplexa geometrier för skärverktyg medan Scania har ett antal delar av drivlinan 

som de anser att de utför bättre än någon annan.  

Bidragandet till konkurrensfördelarna går hand i hand med att den relativa förmågan 

gentemot potentiella underleverantörer beaktas. Företagen fokuserar helt enkelt på det de gör 

bäst, och som beskrivits ovan så använder de ofta outsourcing när det finns mer kompetenta 

underleverantörer. Sandvik beskrev att de även tillverkar flera enklare produkter i den egna 

verkstaden, eftersom de anser att den egna förmågan är så pass god.   

Inget av företagen talade uttryckligen om att risken för opportunism beaktades i stor 

utsträckning vid outsourcingsbeslut. Vi tror att detta kan bero på företagens starka positioner 

på den svenska marknaden. Alla tre företagen är till omsättning sett bland de 15 största i 

Sverige69 och de beskrev att de ofta är relativt stora kunder hos sina underleverantörer. 

Således tror vi att många underleverantörer är i en beroendeställning till storföretagen, vilket 

gör att de får höga krav på sig att leverera bra produkter. Att missköta sig som 

underleverantör skulle annars kunna få stora konsekvenser. Både Sandvik och Scania försöker 

dessutom i stor utsträckning ha långsiktiga kontrakt med externa leverantörer, vilket vi anser 

ytterligare kan minska risken för opportunism. Samtidigt påpekade både Atlas Copco 

                                                
69 Largest companies, topplistor, de största företagen efter omsättning, hämtad 2013-04-17 
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Industriteknik och SMS vikten av att det ibland är nödvändigt att upprätthålla speciella 

kontrakt, för att minska risken för stulen teknologi.   

5.3.3 McIvors beslutsmodell 

I McIvors beslutsmodell för outsourcingbeslut ska företag först identifiera kärnkompetenser 

för verksamheten enligt Prahalad och Hamels definition. Sedan ska alla delar av processernas 

värdekedja utvärderas, där varje enskild aktivitet jämförs med potentiella underleverantörer. I 

det sista steget ska potentiella underleverantörer utvärderas, och om det inte finns några 

tillräckligt bra ska beslutet istället vara att investera i den egna kapaciteten. 

I det första steget beskriver McIvor svårigheterna kring hur kärnkompetenser ska 

identifieras, och han ger förslaget att processen ska ske med hjälp av personer från alla nivåer 

i företaget. SMS beskrev att själva klassificeringen av vad som ska tillhöra core är en av 

organisationens viktigaste frågor. Både SMS och Atlas Copco Industriteknik har dessutom 

regelbundna så kallade make-buy-möten för att diskutera vilka produkter som ska tillverkas i 

egen verkstad och vilka som ska tillverkas hos underleverantörer. Mötena innefattar personer 

från konstruktions-, produktions-, inköps- och säljavdelningarna. Även om McIvor endast 

beskriver identifieringen av kärnkompetenser så ser vi likheter med dessa make-buy-möten, 

som likt modellen innefattar flera kompetenser i organisationen och dessutom behandlar 

komplexa beslut gällande vad företaget ska tillverka. 

I steg två och tre, där värdekedjan ska utvärderas och jämföras med konkurrenter fanns 

likheter med hur företagen arbetade. Atlas Copco Industriteknik har till exempel utfört 

outsourcing av A-komponenter, vilket kan ha berott på att det funnits andra kompetentare 

underleverantörer, även om tillverkningen av en sådan komponent ansågs vara 

kärnkompetens. 

I det sista steget står beslutet om företaget ska investera för att utföra processerna internt 

eller lägga ut på underleverantörer. SMS och Atlas Copco Industriteknik beskrev fall där de 

valt att investera för att på egen hand tillverka komponenter eftersom det fanns för få 

potentiella underleverantörer och kostnaderna var för höga, vilket enligt modellen är rätt 

beslut. Detta kan även hänföras till studien av Bengtsson och Dabhilkar som menade att 

transaktionskostnaderna och logistikkostnaderna vid outsourcing ofta blir alltför höga, och då 

är investering i intern kapacitet ett lämpligare beslut.  
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5.4 Icke-kärnkompetensrelaterade motiv bakom outsourcingstrategier 
Atlas Copco Industriteknik uppgav att ett av huvudskälen till outsourcing är ökad 

tillverkningsflexibilitet vid förändringar i efterfrågan. I lågkonjunktur vill de kunna ta hem 

tillverkning av mindre kvalitetskritiska komponenter (främst B-artiklar) och i högkonjunktur 

lägga ut dessa för att fokusera på A-artiklar så att tillverkningen i den egna verkstaden kan 

hållas relativt konstant. Även Sandvik uppgav flexibiliteten för att hålla den egna 

tillverkningen på en konstant nivå som ett skäl för outsourcing, och att företaget vill förbättra 

sig på denna punkt för att bli mindre sårbara mot förändringar i efterfrågan. Varken McIvor 

eller Quinn belyser flexibiliteten som ett av de grundläggande motiven bakom outsourcing, 

vilket dock Bengtsson och Dabhilkar gör. Detta kan dock bero på att de tidigare modellerna 

mer fokuserar på outsourcingens relation till kärnkompetenserna, men vi anser ändå att det 

borde framgå eftersom det tycks vara ett så pass viktigt skäl.  

 I en mening var flexibiliteten viktig även för Scania, som uppgav att det använde sig av 

outsourcing när företaget är i behov av att tillfälligt utöka kapaciteten eller behöver täcka 

tillverkning när någon maskin gått sönder. Skillnaden mot Atlas Copco Industriteknik och 

SMS är alltså att Scania inte ställde om mellan olika produkttyper i den egna verkstaden, utan 

använde outsourcing som komplement till den interna tillverkningen. Atlas Copco 

Industriteknik och SMS verksamheter skiljer sig mot Scanias i den bemärkelsen att de har fler 

olika slutprodukter. Industriteknik och SMS uppgav dessutom att outsourcing kan användas 

som visst ”skydd” mot konjunktursvängningar. Vi ställer oss därför frågan om det finns något 

samband mellan antalet slutprodukter och den flexibilitetsnyttan som outsourcing kan bidra 

med för att hålla den egna tillverkningen relativt konstant?  

 Scania uppgav vidare att ett av de övergripande skälen för outsourcing är att utnyttja 

underleverantörernas unika kompetenser, vilket även Sandvik och Atlas Copco Industriteknik 

poängterade.   

Både Scania och Atlas Copco Industriteknik menade att kostnadsreduktion inte är en av de 

grundläggande anledningarna till outsourcing, då det fanns andra skäl som var viktigare. 

Sandvik framhöll dock kostnadsreduktion som ett viktigt motiv. Om det finns 

underleverantörer som kan tillverka produkten billigare ser SMS ingen anledning till varför 

den inte ska köpas in, för att sedan märkas med något av företagets varumärken. Lönsamheten 

ligger sedan i Sandviks väletablerade försäljningsnätverk. 
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Avslutningsvis framhävde samtliga företag komplexiteten vid outsourcingbeslut, som ofta 

bygger på en rad olika faktorer. Det kan även finnas specifika orsaker för vissa specifika 

komponenter.  
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6  Slutsatser 
Här redogör vi i sammandrag för de slutsatser vi har kommit fram till genom ovanstående 

diskussion. 

 Alla tre företag i studien har en produktindelning som liknar Quinns indelning av 

processer efter deras relation till kärnkompetenserna, vilket tyder på att det finns en 

hög medvetenhet om vilka de respektive kärnkompetenserna är.   

 

 Kärnkompetenserna är föränderliga av flera orsaker, och de måste exploateras på det 

sätt som Prahalad och Hamel uppger (se avsnitt 3.1.1) för att inte gå förlorade. 

Företagen tycks även ha smalnat av gällande vad som anses vara kärnkompetenser, då 

de koncentrerat tillverkningen på färre typer av produkter och komponenter. 

 

 Fokusering mot kärnkompetenserna är ett av huvudskälen till outsourcing för svenska 

tillverkande storföretag. En avsmalning av kärnkompetenserna har också lett till 

outsourcing av fler typer av tillverkningsprocesser.  

 

 Det finns flera likheter mellan utformningen av företagens outsourcingstrategier och 

Quinns respektive McIvors modeller för outsourcingstrategier. Vi konstaterar att 

modellerna liknar varandra då de använder samma huvudmotiv för outsourcing.  

 

 Företagen ansåg att den flexibilitet för tillverkningsprocesser som outsourcing kan 

leda till för att kunna hålla konstant produktion vid förändringar i efterfrågan är ett 

viktigt skäl för outsourcingstrategin. Detta menar vi inte framgår nog i modellerna. 

Atlas Copco är det enda företag som utför outsourcing av tillverkning för sådana 

komponenter som relateras i högst utsträckning till kärnkompetenserna. Vi anser att 

det hänger ihop med att företaget är det som hade produktionsflexibilitet som tydligast 

motiv för outsourcing, som skydd mot sjunkande efterfrågan.  

 

 Icke-kärnkompetensrelaterade motiv bakom outsourcing är enligt företagen:  

o En ökad flexibilitet för att öka lyhördheten för förändringar i efterfrågan och 

kunna hålla den egna tillverkningen konstant. 

o Direkt kostnadsreduktion av tillverkningsprocesserna. 

o Leverantörernas kunskapsbidrag för utveckling av aktiviteterna. 
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7  Reflektion 
I detta stycke utvärderar vi tillvägagångssättet med vilken vi skapat denna studie och ger 

förslag på vilka områden fortsatta studier bör undersöka.  

7.1 Självkritisk granskning 
Vi har gjort vårt yttersta för att genomföra studien enligt ett väl beprövat tillvägagångssätt, 

vilket beskrivs under metodavsnittet. Förutsättningarna för studien innefattade begränsningar i 

såväl tid som omfattning. Med en utökad tidsram hade vi valt att söka kontakt med någon som 

forskar inom området för outsourcing och kärnkompetens för att få en djupare kunskap om 

hur forskningsläget ser ut idag. Dessutom hade vi kunnat lägga ner mer tid på att få till 

intervjuer med fler intervjuobjekt inom respektive företag för att på så sätt öka både 

validiteten och reliabiliteten i studien. 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 
I studien har vi valt att fokusera på outsourcing av tillverkningsprocesser i svenska företag. En 

studie som undersöker skillnaderna mellan fler företag och/eller andra geografiska regioner 

skulle ge ökad förståelse inom området. En mer djupgående studie inom området skulle kunna 

behandla på vilket sätt flexibilitet och lyhördhet för förändringar i efterfrågan som ett motiv 

till outsourcing av tillverkningsprocesser skiljer sig åt mellan företag. Vi menar att skillnaden 

kan bero på antalet olika slutprodukter, då det i vår studie visat sig att både Atlas Copco 

Industriteknik och SMS hållit detta motiv högre än Scania. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Nedan finns den frågemall vi använde vid intervjuerna med Anders Holmstedt på Atlas Copco 

Industriteknik, Ulf Bjarre på Scania Transmission och Daniel Eriksson på Sandvik Machining 

Solutions. De fullständiga intervjuerna utlämnas av författarna på begäran. 

Kärnkompetens 

 Vilka är företagets kärnkompetenser?  
 Har företagets kärnkompetenser ändrats sedan starten? Hur då och varför? 

o Drivs den ändringen då av teknik- eller marknadsutveckling? 
 Tror du att företagets kärnkompetenser förändras framöver? Hur då och varför? Blir 

kärnkompetenserna smalare eller bredare, färre eller fler?   
 Finns det produktionsprocesser (från idé/konstruktion till färdig produkt) som anses 

tillhöra er kärnkompetens eller är relaterade till denna?   
 Finns det vissa produkter/komponenter som är starkt förknippade med 

kärnkompetensen, genom att en stor del av kärnkompetensen används för att framställa 
produkten? Till exempel om kärnkompetensen är tillverkning med hög kvalitet, en 
produkt som ställer extra höga krav på kvalitet? Finns det produkter som inte är 
relaterade med kärnkompetensen, men som ändå tillverkas? 

 

Beroende kärnkompetens-produktionsprocesser 

 Har några produktionsprocesser alltid varit starkt förknippade med (eller varit) 
företagets kärnkompetens? Exempelvis har företaget alltid haft fokus mot skärande 
bearbetning eller någon härdningsprocess. 

 Hur tror du att denna syn kan ändras framöver? – Exempelvis tror du vissa 
produktionsprocesser kommer att bli mer kritiska för kärnkompetenserna i framtiden? 

 

Viktighet beroendet ovan vid val av outsourcingstrategi 

 Använder ni er av outsourcing av produktionsprocesser?    
 Är det några särskilda produktkategorier/produktionsprocesser som  

o Alltid outsourcas? Varför?  
o Aldrig outsourcas? Varför?  
o Ofta är under utvärdering gällande outsourcing? Varför  

 Tas beroendet mellan produktionsprocessen och kärnkompetensen i beaktande vid 
beslut om outsourcing? Hur viktigt är beroendet mellan produktionsprocessen och er 
kärnkompetens när ni fattar beslut om outsourcing av produktionsprocessen i fråga?   

 

Övriga inverkande motiv bakom val av outsourcingstrategi 

 Hur ser er strategi ut (vägen fram till beslutet) när ni ska fatta beslut om outsourcing?  
 Har denna strategi ändrats/utvecklats? Vilka är de övriga motiven bakom outsourcing? 

Exempelvis ökad specialisering, bättre lämpade underleverantörer, kapacitet, kostnad.   
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 Har hela koncernen samma outsourcingstrategi? På vilken nivå fattas besluten om 
outsourcing? Skiljer detta sig åt beroende på produkttyp?  

 Vad ser ni för risker med outsourcing?  
 När ni outsourcar produktionsprocesser/produkter, finns det vissa som ställer speciella 

krav på underleverantören?  
 Vad har ni för relation till underleverantörerna? Bygger ni långsiktiga relationer eller 

vill ni vara flexibla och snabbt kunna ställa om?  
 Outsourcar ni mycket till utlandet och om inte, varför? Övervägs det?  

  


