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Abstract 

Outsourcing is a business strategy that has developed over the last 40 years. Outsourcing 
means to let another company do some activity within the company, for example 
production. 
   The thesis for this paper is: How is outsourcing used in a manufacturing company today 
and how is the resource efficiency affected by it? The research is divided into two parts, a 
theoretical part and an empirical part. The theoretical part consists of a study of literature. 
The works in this study is books, text books, bachelor thesis paper and scientific articles. 
The empirical part consists of two interviews with two companies, Ostnor AB and Atlas 
Copco Industrial Technique AB. Ostnor is a Swedish company that makes sanitary fittings 
under the brands FM Mattsson and Mora. Atlas Copco Industrial Technique is a company 
in the Swedish Atlas Copco concern that makes industrial tools for several industries, like 
the automotive and electronics industries. These companies are at interest for the report 
because Ostnor has had a part of their production outsourced to China for about ten years 
and have now moved everything back to Sweden. Atlas Copco Industrial Technique is a 
larger company that has many outsourcing initiatives and a lot of experience in the subject. 
The interview with Ostnor was done with CEO Clas Seldeby and the interview with Atlas 
Copco Industrial Technique was with the Head of Strategic Sourcing Henrik Eriksson. 
   There are a few definitions connected to the outsourcing area. Some of them are 
outsourcing, offshore-outsourcing, sub-contracting and insourcing. 
   When deciding about issues concerning outsourcing a decision model can be used to 
make sure that all aspects have been taken into consideration. 
   There are several advantages and disadvantages with outsourcing. Two advantages are 
that costs can be reduced and being able to focuse more on the company’s core 
competency. Two disadvantages are that sensitive information could leak and less control 
of the production process. 
   The interviews showed that some parts of the theoretical concepts surrounding 
outsourcing can be linked to reality. We found that taking home production is not a trend 
but that it follows the business cycle. 
   Outsourcing is used today as a tool for companies to make better use of resources and to 
reduce costs. Companies see outsourcing as a possibility to improve flows in the 
production process and overall improvements in the company. This is also connected to 
how the resource efficiency is affected. When making improvements in production, a 
company can make changes to improve the resource efficiency in several ways. By 
implementing new machinery, improving the production flow and make better use of space 
and production lines the company can improve the usage of resources to be more efficient. 
If outsourcing is used in the wrong way i.e. just using to reduce costs it can affect the 
efficiency negatively if there is no plan to improve it. This happens when a company takes 
short-term decisions. 
  



 
 

 

Sammanfattning 

Outsourcing är en affärsstrategi som har utvecklats de senaste 40 åren. Outsourcing 
innebär att låta ett annat företag sköta någon slags aktivitet som finns i ett företag, t.ex. 
produktion. 
   Arbetets frågeställning är: Hur används outsourcing inom tillverkande företag idag och 
hur påverkas resurseffektiviteten av det? Arbetet består av en teoretisk kunskapsbas och en 
empirisk. Den teoretiska delen består av en litteraturstudie där böcker, läroböcker, tidigare 
kandidatexamensarbeten och vetenskapliga artiklar ingår. Den empiriska delen består av två 
intervjuer med två olika företag, Ostnor AB och Atlas Copco Industrial Technique AB. 
Ostnor tillverkar sanitetsarmaturer under varumärkena FM Mattsson och Mora. Atlas 
Copco Industrial Technique är en del av Atlas Copco-koncernen och tillverkar 
industriverktyg till bland annat bil- och elektronikindustrin. Dessa företag är intressanta för 
arbetet då Ostnor hade en del av sin produktion i Kina men har idag tagit hem allt till 
Sverige. Atlas Copco Industrial Technique är ett större företag som har många 
outsourcinginitiativ och har mycket erfarenhet av ämnet. Intervjun med Ostnor gjordes 
med verkställande direktör Clas Seldeby och intervjun med Atlas Copco Industrial 
Technique gjordes med inköpschefen Henrik Eriksson. 
   Det finns några definitioner kopplade till ämnet outsourcing. Några av definitionerna är 
outsourcing, offshore-outsourcing, sub-contracting och insourcing. 
   När ett företag ska ta beslut i outsourcingfrågor kan en beslutsmodell användas för att se 
till att hänsyn tas till alla aspekter. 
   Det finns flera för- och nackdelar med outsourcing. Några fördelar är att sänka kostnader 
och fokusera på företagets kärnkompetenser. Några nackdelar är att känslig information 
kan läcka ut och mindre kontroll över produktionsprocessen. 
   Intervjuerna visade att vissa delar av de teoretiska koncepten kring outsourcing går att 
koppla samman med verkligheten. Det är ingen trend att ta hem produktion utan det följer 
den rådande konjunkturen. 
   Outsourcing används idag som ett verktyg för företag för att bättre utnyttja resurser och 
reducera kostnader. Företag ser outsourcing som en möjlighet att förbättra flöden i 
produktion och allmänna förbättringar i företaget. Detta är även kopplat till hur 
resurseffektiviteten påverkas. När förbättringar görs i produktionen kan ett företag göra 
flera saker för att öka resurseffektiviteten. Genom att öka antalet maskiner, förbättra 
produktionsflödet och att bättre utnyttja utrymme och produktionslinor kan företaget 
förbättra användandet av resurser och bli mer effektiva. Om outsourcing används på fel 
sätt, dvs. endast för att reducera kostnader, kan resurseffektiviteten påverkas negativt om 
det inte finns någon plan att förbättra den. Detta sker när företaget tar ett alldeles för 
kortsiktigt beslut. 
  



 
 

 

Förord 

Intresset för det här ämnet väcktes då sourcing har blivit ett väldigt hett ämne. Många 
företag väljer att hämta hem sin produktion då det inte är lönsamt att ha den outsourcad 
längre. Att svenska företag kan utmana företag i lågkostnadsländer har skapat ett visst 
uppseende. Denna utveckling tycker vi är väldigt intressant och valde därför att fördjupa 
oss i denna utveckling. 
   Vi skulle vilja rikta ett särskilt tack till Claes Seldeby verkställande direktör på Ostnor AB 
och Henrik Eriksson inköpschef på Atlas Copco Industeral Technique AB. De har gett oss 
möjligheten att låta intervjua dem och vi har genom dessa intervjuer fått en närkontakt med 
svenskt näringsliv. Vi har fått information hur deras företag använder outsourcing och hur 
deras syn är på detta ämne. Intervjuerna har gett oss en bra grund för att kunna utveckla 
resonemang samt dra slutsatser.  
 
Stockholm 2014-05-09 
 
 

 
 
Henrik Wallgren                                                         Jonas Nilsson 
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1. Inledning 
 

 Bakgrund 1.1.

Outsourcing har under de senaste 25-30 åren vuxit allt större och är idag väl etablerat inom 
många branscher. Outsourcing som begrepp definierades som företagsstrategi 1989. [1] 
   Företagens organisation under 1900-talet har till den största delen byggts kring att öka 
företagets slagkraft på marknaden genom att försöka ha kontroll över de flesta aspekterna 
av hela produktionskedjan. Det innebar t.ex. tillverka alla delar till sina produkter, äga 
odlingarna till råvaror och även äga distributionskedjan för att frakta råvaror och färdiga 
produkter. Företagen ville med andra ord ha en bred kompetens inom företaget. Under den 
senare delen 1900-talet ändrades denna strategi till att handla mer om att fokusera mycket 
på sin kärnkompetens och därför öka kvalitet och kontroll över slutresultatet. Denna 
förändring berodde även på ändrade vanor hos konsumenter och företagens syn på 
produktionsvolymer. Produktionen var inte längre värdeskapande på samma sätt som 
tidigare. Produkternas värde låg istället i något annat kopplat till produkten, t.ex. image och 
nya tekniska förbättringar. Detta berodde delvis på att tillverkningsprocesser blev mer 
automatiserade. Denna utveckling ledde till att fler företag började lägga ut sin produktion 
och andra tjänster till andra företag, dvs. outsourcing. Det som många företag valde att 
outsourca var aktiviteter som t.ex. leveranser, kundtjänst och IT. Det är alla viktiga 
aktiviteter som måste finnas för att företaget skall fungera, men då företagen insåg att dessa 
inte hörde till deras kärnkompetens valdes dessa att outsourcas och fokus lades på den 
huvudsakliga kompetensen.[2] 
   I dagens läge väljer en del företag att återigen ta hem sin produktion eller annan 
outsourcad aktivitet. Det kan bero på en mängd faktorer men den största faktorn verkar 
vara att samma tillverkningskostnad som om produktionen var outsourcad i ett annat land 
kan uppnås. Detta medför mycket för industrierna i t.ex. Sverige då jobb återskapas. 
   Detta område är idag väldigt intressant och detta är anledningen till att ämnet valdes till 
detta arbete. Denna rapport kommer undersöka: definitioner av outsourcing, 
outsourcingens historia, beslutsmodell för outsourcingbeslut, för- och nackdelar med 
outsourcing och empiriska fall. Dessa empiriska fall innebär intervjuer med två företag för 
att kunna kontrollera om den teoretiska bakgrunden som nämnts ovan går att koppla 
samman med det verkliga arbetslivet. De empiriska fallen som kommer att studeras är 
Ostnor AB, ett sanitetsarmaturföretag med varumärkena FM Mattsson och Mora. Detta 
företag kan bidra med information som är nödvändig för arbetet då företag har haft 
produktion av en del av sina produkter i Kina, men nu har de tagit hem sin outsourcade 
produktion till Dalarna igen. Det andra företaget är Atlas Copco Industrial Technique AB. 
Det är ett bolag i Atlas Copcos koncern som tillverkar industriverktyg till bland annat 
elektronik- och bilindustrin. Det är ett stort företag med mycket tillgångar och de använder 
sig av outsourcing. Dessa två företag kan vara intressanta att jämföra då de Atlas Copco är 
ett större företag och hanterar dessas frågor på ett annorlunda sätt än Ostnor AB. 
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 Syfte 1.2.

Syftet med denna rapport är att gå djupare in på begreppet outsourcing, ge en klarhet i vad 
det är och på vilka grunder det används i svenska företag. Även ställa det i relation till hur 
resurseffektiviteten påverkas av att begagna outsourcing.  

 Problemformulering 1.3.

”Hur används outsourcing i tillverkande företag idag och hur påverkas resurseffektiviteten 
av det?” 

 Avgränsning 1.4.

Den valda frågeställningen avgränsas till att besvara hur resurseffektiviteten påverkas vid 
sourcingbeslut och om det tas hänsyn till när dessa beslut tas. De företag som har valts till 
de empiriska fallen gör att de slutsatser som dras under analysen kommer avgränsa arbetet 
till liknande företag. De valda företagen Ostnor AB och Atlas Copco Industrial Technique 
AB har sin tillverkning i Sverige och därför avgränsas arbetet till att behandla tillverkande 
företag i Sverige. Fokus kommer att ske från början av 2000-talet till idag. 
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2. Metod 
 

För att finna information startades en informationssökning. Genom denna inhämtades 
information från kungliga tekniska högskolans biblioteks digitala samling av texter. Av de 
funna verken är de flesta vetenskapliga artiklar som har genomgått en Peer Review. En 
Peer Review innebär att kunniga personer inom ämnet en text handlar om har bedömt 
den.[3] Den övriga litteraturen har varit några böcker, inklusive läroböcker från tidigare 
studerade kurser vid KTH. Den insamlade informationen sammanställdes till en 
litteraturstudie. 
   Arbetets empiriska del består av att studera två företag. Studien består av två stycken 
intervjuer med personer från dessa företag. Då den empiriska informationen sammanställts 
kopplades den till teorin. Vid intervjuerna fanns det i åtanke att utifrån det som lärts vid 
litteraturstudien ställa frågor som gör att teorin antingen kan avfärdas, bekräftas eller 
stämmer till viss del. Genom den här sammankopplingen drogs slutsatser som byggde på 
litteraturstudien och den empiriska delen. 
  



4 
 

3. Outsourcing i teorin 
 

 Definition av outsourcing och begrepp kopplade till outsourcing 3.1.

Definitionen av outsourcing är att ett företag anlitar ett annat företag för att utföra 
förädling av deras produkter eller en förmedling av tjänster inom företaget. Företagen har 
sina säten i samma land. Beroende på vald omfattning kan produkterna vara delvis 
färdigställda samt helt färdigställda. [4] 
   Det finns fler begrepp än outsourcing för att beskriva då ett företag lägger ut sin 
produktion, fast då finns det små ändringar i utförandet av utläggningen av produktionen. 
Då ett företag väljer att förlägga förädlingen av en produkt utomlands benämns detta 
istället offshore outsourcing. Den enda signifikanta skillnaden mellan offshore outsourcing 
och outsourcing är skillnaden mellan lokaliseringen av det företaget som upphandlat 
tillverkningen av den outsourcade produkten. [4] 
   Benämningen offshoring används då ett företag väljer att bygga upp en del av företagets 
egen verksamhet i ett annat land. Verksamheten flyttas från det befintliga landet till det nya 
landet. Vid detta alternativ kommer ingen extern part in i företaget. [5] 
   Sub-contracting kan lätt förväxlas med outsourcing. Sub-contracting är att ett 
arbetsmoment läggs ut till ett företag som besitter särskild kompetens. Detta för att utföra 
det arbetsmomentet bättre än vad företag själv kan göra. Sub-contracting sker enbart vid 
enstaka tillfällen och inget samarbete är upprättat. [4] 
   Insourcing definieras som när produktionsaktiviteter förflyttas t.ex mellan avdelningar, 
divisioner m.m inom företaget. Dessa förflyttningar kan också vara över länders gränser. 
Om ett företag plockar hem en produkt från ett externt företag är det inte korrekt att kalla 
denna händelse för insourcing även om det görs i vardagligt tal. Outsourcing kan ej ske 
inom ett företag utan måste ske till en extern aktör. Därför blir all förflyttning inom 
organisationen insourcing. [5] 
 

 Beslutsmodell för outsourcing 3.2.

Företag som beslutar sig för att använda outsourcing i sin verksamhet har ett omfattande 
beslut framför sig. För att undvika att hastiga beslut tas eller inte alla alternativ är utredda, 
kan detta förhindras med en beslutsmodell. Denna minskar risken för att kortsiktiga beslut 
tas. 
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Figur 1. Schematisk bild över beslutsmodellen vid outsourcing.[1] 

   Enligt Figur 1 är det första steget i beslutsmodellen att analysera produktionsstrategi och 
kärnkompetenser. Företagets produktionsstrategi är en viktig del då ett beslut angående 
outsourcing skall fattas. Kännedomen är essentiell i den mening då outsourcingen måste 
verka i samma riktning som produktionsstrategin. Om outsourcingen ger upphov till en 
utveckling av produktionen som motarbetar produktionsstrategin, bör inte outsourcingen 
genomföras. Således är det viktigt att de kort- och långsiktiga målen är klara för 
företagsledningen samt de involverade i besluten. En annan viktig del som behöver belysas 
är företagets kärnområden. Detta för att kunna finna de kompetenser som inte utger 
kärnan och därmed besluta om dessa skall outsourcas. [6 
   Steg två i belslutsmodellen är att utvärdera prestanda, där benchmarking och 
totalkostnadsanalys ingår. Begreppet benchmarking innebär att den externa miljön sätts i 
korrelation till den interna. Benchmarking används i analysen för att undersöka hurivida 
den externa marknaden presterar i jämfört med den egna organisationen. Detta kan ge 
information om en konkurrent är skickligare på att tillverka eller utveckla en produkt 
jämfört med den egna organisationen. [6] 
   Företagets egna resurser undersökas gentemot möjliga externa leverantörer samt 
konkurrenter. En anbefallning är att låta de potentiella företagen som konkurrerar om 
outsourcing ingå i benchmarkingen. Detta gör att steg fyra i beslutsmodellen underlättas. 
Detta sparar både tid och pengar för företaget. I benchmarkingen skall lämpligen både 
kvalitativ och kvantitativ data ingå. I de kvalitativa data skall beaktning tas till exempel hur 
företagets goodwill förändras, hur konfidentiell information sprids, tiden det tar för en 
produkt att nå marknaden, bundenheten till externa aktörer. Där goodwill beskriver värdet 
på företagets immateriella tillgångar. En annan viktig del som också bör ingå är 
konkurrensfördelarna, i vilka konkurransfördelarna; kostnad, kvalitét, leveransförmåga och 
flexibilitet ingår. [6] Leveransförmågan är företagets förmåga att leverera beställd kvantitet 
av produkter i tid. Genom att ha en hög flexibilitet kan förretaget ändra i sitt produktutbud 
och snabbt ställa om sin produktion. Om en förändring önskas göras i företaget genomförs 
den snabbt om företaget ha hög flexibilitet.  
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   I totalkostnadsanalysen skall icke följande områden förbises: startkostnader, 
produktionskostnader, införandekostnader, konkurrenskostnader och förändringskostnader 
av logistiksystem. Då dessa beräkningar görs skall en framtagen kalkyl användas 
genomgående. Detta för att förhindra variation mellan olika individers sätt att uppskatta 
och bedöma situationer. [6] Vid outsourcing kan fokus lätt hamna på produkten. Om det 
finns en stor potential att inhämta för ett fördelaktigare pris kan övriga kostnader komma i 
skymundan. Fokus hamnar endast på vinsten som kan göras på produkten. För att kunna 
få den här vinsten måste kanske inversteringar göras, omorganiseringar, nyanställningar 
m.m. Dessa omkostnader kan bli av storleken att de tar bort vinstpotentialen. Vilket 
resulterar i att det inte är någon vinning med att outsourca eller offshore-outsourca 
produkten. Därav är det av stor vikt att alla kostnader tas i beaktning för att få det mest 
korrekta resultatet.  
   När steg två är avklarat skall resultatet analyseras. Om resultatet visar att det finns externa 
aktörer på marknaden som är bättre på tillverkningen än företaget själv, finns det underlag 
för att gå vidare till steg tre i beslutsmodellen. Om det skulle visa sig att det egna företaget 
är bättre än de på marknaden skall inte analysen gå vidare till steg tre, utan tillverkningen 
skall behållas i egen regi. [6] 
   I steg tre av beslutsmodellen görs en riskanalys. Riskerna med outsourcing faller i 
skymundan för många företag. Med detta steg belyses de och stärker beslutsunderlaget. En 
annan positiv sak är att riskanalysen förhindrar att beslutsunderlaget bygger på grundlösa 
argument. Genom att beskåda risken och sätta denna i relation till argumenten, kan en 
förvarning fås då riskerna är alldeles för stora i jämförelse med vinningen av outsourcingen. 
Riskerna ter sig annorlunda mellan företag, produktionstyp och syssla. Riskerna som 
nämndes i steg två beskådas återigen i detta steg. [6]. Ett exempel på scenario som kan 
uppstå är att ett företag hittat en leverantör som kan erbjuda mycket låga kostnader 
relaterat till företagets egen produktion. Detta är en mycket lockande möjlighet då det 
skulle spara mycket resurser i form av kapital. I detta skede har endast möjligheten att spara 
kapital beskådats. Företaget är känt för att deras produkter håller oerhört hög kvalitet. När 
företaget gör sin riskanalys kommer detta fram att deras leverantör inte har den möjligheten 
att leverara den kvalitet som krävs för att inte förändra produktens kvalitet. Nu behöver 
risken att produktens kvalitet minskar gentemot möjligheten att spara pengar beskådas. Om 
företaget tar risken kommer kvaliteten att minska. Är det produktens kvalitet som håller 
försäljningen uppe kommer med säkerhet denna att sjunka då kvaliteten sjunker. Denna 
sänkning av försäljning får ställas mot att kapital kan vinnas genom outsourcing. Kan 
vinsten som erhålls väga upp kunderna som kommer att välja bort produkten. Om denna 
riskanalys inte hade gjorts hade det varit självklart att outsourca för att mycket kapital skulle 
inbesparas. Nu blir det en avvägning istället mellan två alternativ. Det kommer garanterat 
att finnas fler alternativ som behöver vägas mot varandra än ovan nämnt. 
   I steg fyra som är det avslutande steget väljs leverantören. Informationen som har 
bearbetas fram analyserars nu. Beslutet gäller om en extern eller en intern aktör skall väljas. 
Om den framtagna informationen visar att det mest fördelaktiga vore intern produktion 
skall tillverkningen behållas. Om tillverkningen redan har outsourcats bör tillverkningen tas 
hem igen. Finns det en leverantör som är bättre än den egna organisationen skall den väljas 
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och således outsourca tillverkningen. En leverantör väljs då av de som ingick i 
benchmarkingen i steg två. Viktigt att ha i åtanke är att leverantören som väljs ut skall vara 
lättsam att arbeta med och möjligheten att kunna bygga upp ett bra samarbete sinsemellan 
skall finnas. Detta medför att utsikten ökar för att det skall gå smidigt då verksamheten 
skall implementeras. Övergången blir mindre arbetssam och möjligheten för ett gott 
framtida samarbete ökar. [6] 
   Efter att beslutet tagits skall en uppföljning göras. Detta är ett viktigt steg och skall inte 
falla i obemärktheten. Resultat av vad beslutet har orsakat skall nu granskas. De 
förbättringar som skulle ske, har de skett? Konkurrensfördelarna skall granskas och 
bedömning ske om de har blivit förbättrade. Har kostnaderna förändrats, är kvaliteten 
bibehållen eller bättre och har finansieringen följt kalkylerna. Har inte resultatet blivit bättre 
eller till och med en försämring skett, får resurser sättas in. Beslutet behöver kanske inte 
dras tillbaka utan små förändringar kan rätta till det som önskas. [6] Det som kan ha lett till 
att resultatet ej blivit som förutspått kan bero på bristande kommunikation mellan parterna. 
Kommunikationsproblemen har kanske gjort att missförstånd har uppstått. Detta har 
medfört att moment inte utförts på ett sätt som resultatet kräver. 
   Genom att ständigt göra kontroller av tillverkningen i företag och göra bedömningen 
hurivida den egna kompetensen står sig mot den externa marknaden, fås en optimerad 
tillverkning som består av både in- och outsourcing. [6] 
 

 Outsourcingens fördelar och nackdelar 3.3.

Outsourcing kan motiveras av många olika faktorer beroende på hur företagets långsiktiga 
strategi ser ut. Detta medför att för- och nackdelarna är olika från fall till fall. Skillnaden i 
för- och nackdelar kan utgöras av att företagen är verksamma i olika branscher eller har 
olika mål med outsourcingen. Om de olika fallen granskas noggrant kommer resultatet bli 
att samma fördelar och nackdelar kommer att återfinnas. 
   Den fördel som mest är förknippad med outsourcing är att sänka kostnader. Att 
produktionen flyttas till ett land med lägre löner och billigare produktionsapparat, vilket 
förhoppningsvis leder till en högre vinst i det långa loppet. En annan fördel då 
produktionen flyttas är att konsekvenser som sker när marknaden svänger hamnar på 
företaget som tagit sig an produktionen. Företaget som har outsourcat köper bara in det 
antal som de har i sin orderbok. Därmed har de inget bundet kapital i utrustning. Istället 
för att ett företag får all risk fördelas den sinsemellan. [4] Detta medför att företaget som 
outsourcat ej påverkas av att försäljningen minskas i samma omfattning som den skulle ha 
gjort om den haft produktionen. Då dessa inte har något bundet kapital i maskiner och 
annan utrustning är deras känning lindrigare. Om de haft maskinerna kvar och 
försäljningen minskat skulle produkterna bli dyrare för att kompenserar nedgången av 
produktion. Denna nedgång hamnar nu istället på det företag som tagit sin an 
produktionen.  
   Om ett företag behöver särskild kunskap är ett alternativ att kontakta ett befintligt företag 
med den eftertraktade kunskapen. [4] Kunskap kan i detta sammanhang vara ett speciellt 
moment som en produkt behöver genomgå för att nå sin slutprodukt. Genom att 
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outsourca denna aktivitet behöver företaget inte implementera denna kunskap. Fokus kan 
istället läggas på kärnvärdena.[4] Anledningen till detta val är att företaget gör avvägningen 
att en högre kvalitet kan erhållas jämfört med att de själva skulle utföra momentet. 
Förvärvet av kunskapen kan bli dyrare än att lägga aktiviteten på outsourcing. 
   Om företaget har en marknad som inte är lokaliserad med hemmamarknaden kan 
outsourcing vara fördelaktigt. Resultatet blir att företaget når ut med sina produkter 
snabbare till marknaden. Detta då långa transportsträckor undviks. Närheten till 
marknaden kan ha god inverkan på utvecklingen av produkterna. Genom att vara nära 
marknaden uppfattas kritik lättare. Nya möjligheter upptäcks lättare då kontakten med 
marknaden är intimare, vilket gör att produkten utvecklas som marknaden vill ha den. [6] 
   Att öka fokus på kärnvärdena i företaget motiverar till att outsourca det som inte är unikt 
för företaget. Detta gör att fokus kan ökas på det som företaget är bra på och utvecklas 
snabbare på dessa områden. [6] Detta är en fördel då företagets resurser och kompetens 
kan koncentreras på ett mindre arbetsområde. Genom att ha många aktiviteter medför 
detta att varje aktivitet får mindre exponering. Finns det bland dessa aktiviteter moment 
som företaget inte behärskar särskilt bra eller som ej kännetecknar företaget kan dessa 
outsourcas. Dessa tillför inte det värdet som företaget är bra på. Genom att outsourca 
dessa kan de aktiviteter som företaget är bra på, och som kännetecknar företaget, bli 
tilldelade mer resurser och därför bli ännu bättre på dessa. Ett exempel kan vara ett företag 
som sysslar med högteknologiska produkter kan outsourca enkla moment som till exempel 
svarvning. Företagets kärnvärde är inte svarvningen utan den tekniska kunskapen. Genom 
att låta outsourca momentet svarvning kan mer resurser och kompetens läggas på det som 
företaget kännetecknas för, den tekniska kunskapen. 
   Nackdelarna med outsourcing är att full kontroll över alla ingående delar i värdekedjan 
inte existerar. Företaget har blivit bundet till en extern part och en större osäkerhet har 
uppstått. [6] Osäkerheten kan i detta fall vara att möjligheten att kontrollera processen för 
företaget som outsourcade produkten inskränks. Då outsourcing sker kan andra företag få 
inblick i verksamheten och kopiering kan ske. [7] 
   Då produktionen inte återfinns inom företagets förvaltning blir det svårare att 
upprätthålla informationsflödet. Det är inte längre företagets anställda som arbetar och 
tolkningar kan då uppstå. Detta gör också att en extern part får ökad insyn i företagets 
verksamhet. Då kan information som missgynnar företaget nå konkurrenter. [6] 
   Att ett företag väljer att outsourca kan påverka mer än vad som är huvudsyftet med 
förändringen. Då produktionen flyttas medför det att arbetstillfällen kan behövas skäras 
ner. Detta leder till att anställda kommer att bli uppsagda. En ovisshet kommer då att växa 
angående vilka som kommer att få jobba kvar i företaget. Känslan att de anställda inte är 
tillräckligt duktiga kan uppkomma, att företaget inte har förtroende för dem. Om företaget 
är ett centralt företag i en mindre ort kan samhället påverkas mycket. Uppsägningar skulle 
där leda till en stor påverkan. [6] 
   Med uppsägningarna kan viktig kompetens inom företaget försvinna. Förmågan att driva 
utveckling av företagets anställda minskar också. Då produktionen ligger i ett annat företag 
är detta inte aktuellt för företaget längre. På grund av detta försvinner förmågan att hela 
tiden utveckla verksamheten och att driva de anställda vidare mot nya mål. [6] 
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   Då ett företag tar till outsourcing kan dess rykte påverkas. Att flytta sin produktion 
utomlands kan förknippas med girighet. Detta kan skada företagets rykte och förtroende 
för produkternas kvalitet kan också försämras. Kunderna kan ha fördomar mot det landet 
som outsourcingen sker till. Dessa faktorer kan göra att kunderna väljer bort företagets 
produkter och väljer en konkurrent istället.  
   Då ett företag är i beslutsskedet angående outsourcing av en produkt kan fokus hamna på 
fel saker. Istället för totalkostnad hamnar fokus på vad priset blir per produkt. Att flytta 
produktion är en lång process som oftast är kostsam. Detta kan medföra att fokus hamnar 
på hur resultatet kommer att bli. För att nå det resultatet som krävs kan en hel del kapital 
behöva investeras i verksamheten. I slutet kan det bli att investeringarna medför att det inte 
är lönsamt att outsourca produkten. Oväntade kostnader i samband med flytten också kan 
dyka upp. Dessa tillsammans kan påverka slutresultatet i en negativ riktning. [6] Därför är 
det viktigt att fokus är på totalkostnaden för den outsourcade produkten och inte vad 
tillverkningskostnaden kan reduceras till. 
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 Resurseffektivitet 3.4.

Vi har valt att tolka resurseffektivitet som att använda sina resurser på ett effektivt sätt 
genom t.ex. återvinning och återanvändning men även att hushålla med ekonomiska 
resurser. Att minimera spill och slöserier i verksamheten. 
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4. Outsourcing i praktiken 
 

 Varför valdes Ostnor? 4.1.

Ostnor valdes som empirisk grund huvudsakligen för att de har erfarenhet av att ha 
outsourcat en del av sin verksamhet för att sedan välja att plocka hem den igen. Detta 
gjorde att de har kunskap om hela resan från att beslutet togs för outsourcing till att 
beslutet togs att ta hem den outsourcade verksamheten. Ostnor har två svenska anrika 
bolag under sig. Vilket också gör det intressant i bemärkelsen att bolagen har en historia väl 
förankrad i Sverige. Detta var också en intressant parameter hur det påverkade företaget 
vid en outsourcing. 

 Ostnor 4.2.

Den empiriska delen utgörs av en intervju med Claes Seldeby som är verkställande direktör 
för Ostnor AB. I Ostnor ingår varumärkena FM Mattson och Mora. Dessa två företag är 
verksamma inom sanitetsarmaturer. 
   Ostnor har en nettoomsättning på 797,7 miljoner SEK (2012) där exporten utgör 144,3 
miljoner SEK. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 22,0 miljoner SEK. 
Verksamheten med huvudkontor är förlagd i Mora i Sverige. Strukturen för koncernen 
utgörs av det svenska moderbolaget med helägda dotterbolag i Danmark, Norge, Finland 
och Tyskland. Moderbolaget handhåller forskning, produktion, svenska marknadens 
försäljning, utländska marknadens försäljning och utveckling. Därefter ges även tjänster 
inom administration, IT och management till dotterbolagen. 
   I Sverige är Ostnor den ledande aktören på sin marknad och Sverige utgör 75 procent av 
den totala försäljningen för företaget. I övriga Norden har de en solid ställning gentemot 
sina konkurrenter. Här utgör 17 procent av den totala försäljningen. Av den totala 
försäljningen representerar 8 procent marknaden utanför Norden. 
   Ostnors marknad kan delas in geografiskt men även i kundsegment. Dessa segment 
består av fastighetsbolag, industri, offentlig sektor och privata bostäder. Den 
marknadsledande rollen som Ostnor har på den svenska marknaden gör att de är 
verksamma inom alla segmenten. Utomlands är det av mer vikt att lokalisera de segment 
som överensstämmer med Ostnors styrkor. 
   Det som driver marknaden är nybyggnation, om- och tillbyggnader och reperationer. Det 
är även dessa aktiviteter som står för merparten av den totala försäljningen. 
   Ostnor har ett stort fokus på hur deras verksamhet ger för avtryck på miljön. Utveckling 
bedrivs för produkterna med mål att de skall bli mer energi- och vattensnåla. Ostnor 
arbetar med miljötänk från leverantör till slutkonsument. Det största inköpet till företaget 
är insatsmaterial till produktionen. Detta utgörs av mässing, plastkomponenter och 
zinkgjutgods. Leverantörerna som levererar direkt material genomgår en undersökning. 
Denna innefattar hur den tekniska förmågan är, miljöarbete och arbetsförhållanden. Arbete 
sker med att minska antalet leverantörer till förmån för ett närmare samarbete. Då dessa 
leverantörer väljs ut är en aspekt att det har en positiv inställning till miljöarbete. 
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   Ostnor arbetar med avfall, energiförbrukning, kemikalieutsläpp, koldioxidutsläpp 
råvaruanvändning och utsläpp till vatten. [8] I energiområdet tas spillvärmen som uppstår 
vid smältugnarna för att värma upp byggnader. [7] Då sandformar används när 
produkterna skall gjutas, arbetas det med att ta tillvara på gjutsanden bättre. 
   Då Lean-production tillämpas innebär det att hela produktionsapparaten genomgås 
kontinuerligt. Här återfinns många faktorer som förbättrar resurshållning m.m. Detta kan 
vara att minska lager, överflödiga arbetsmoment, transporter och överproduktion. Genom 
att minska antalet fel i produktionen som uppstår utnyttjas befintliga resurser på ett mycket 
bättre sätt. 
   Distributionen har en stor roll då ett smart miljötänk skall begagnas. Att välja rätt 
transportalternativ och leverantör som också arbetar med att minska avtrycket mot miljön. 
Andra faktorer som också spelar in är att hålla en låg vikt, och minska användningen av 
emballage samt att lastningen är genomtänkt för att maximera fyllnadsgraden. Ostnor ser 
över alternativ till sin transport som i huvudsak sker med lastbil. Ett alternativ som testas är 
att frakta med båt via Gävle istället för via Göteborg. Detta tros ge ett minskat avtryck i 
miljön.   
   Arbete sker även med att utveckla logistiken genom att öka samarbetet mellan 
leverantörena och att välja leverantörer som ligger nära Mora. Då produktionen togs hem 
från Kina minskades transportbehovet avsevärt. [8]  
   I Figur 2 och Figur 3 ses ett urval av Ostnors produkter. 
 

  
Figur 2. Ett av Ostnors varumärken [2]           Figur 3. En av Ostnors köksblanndare [2] 
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 Varför valdes Atlas Copco Industrial Technique? 4.3.

Atlas Copco är ett ledande svenskt företag inom verkstadssektorn. Intresset av den här 
intervjun fanns i att få veta deras syn på outsourcing. Med deras storlek har de kanske råd 
att köpa in kunskapen istället för att använda outsourcing.  

 Atlas Copco Industrial Technique 4.4.

Intervjun på Atlas Copco Industrial Technique skedde med Henrik Eriksson som är 
inköpschef. Han har jobbat inom företaget i nio år och jobbade två år operativt med 
outsourcing då en fabrik i England lades ned. Henrik har haft rollen som inköpschef i tre 
år. Inköpsavdelningen ansvarar bland annat för val av leverantörer. 
   Som nämnt ovan är Atlas Copco verksamt i verkstadsbranschen och huvudkontoret är 
förlagt i Stockholm. Se Figur 4. 
   I produktutbudet ingår produkter med följande verksamhetsområden, anläggnings- och 
gruvutrustning, industriverktyg, luftbehandlingssystem, monteringssystem och 
vakuumlösningar. [9] 
   Produkterna når ut till mer än 180 länder. [8] Antalet anställda under 2013 uppgick till 
mer än 40 000 anställda i över 90 länder. Omsättningen uppgick till 84 miljarder svenska 
kronor och därtill ett årsresultat på 12 miljarder svenska kronor för 2013. [10] 
   ”First in mind-First in choice” är Atlas Copcos vision. Målet med denna är att 
intressenter och kunder skall ha Atlas Copco som första tanke. Sedan skall valet hos dessa 
också bli Atlas Copcos produkter.  
   Atlas Copcos varumärkeslöfte är Committed to Sustainable Productivity. Ambitionen är 
långsiktiga resultat där resurserna används eftertänksamt. [11]  
   Att ett högt fokus ligger på kunderna är viktigt för Atlas Copco. Viljan är att kunna 
förbättra produktiviteten för kunderna genom att ha en nära relation med dem. Aktiviteter 
som försäljning och service sker oftast genom direkt kontakt med kunden. Genom dessa 
sker försäljning och service. Affärer där kund är i direktkontakt med Atlas Copco utgör 80 
procent av den totala försäljningen. För att nå ut mer till marknaden komplementeras detta 
med hjälp av ett nätverk av distributörer.[12] 
   Inom Atlas Copcos olika affärsområden ansvarar en egen organisation för servicen. Vid 
försäljningen av produkterna ingår service och underhåll. Organisationen arbetar med 
utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support och 
leverans av service och uppföljning. En stor del av intäkterna ligger servicen till grund för. 
Av intäkterna står servicen för mer än 40 procent. Intäkterna från servicen genereras av 
förbrukningsvaror, reperationer, reservdelar, tillbehör, underhåll och uthyrning. Servicen är 
mycket viktig då denna är stabilare än den huvudsakliga försäljningen av utrustning.[12] 
   Innovation och produktutveckling har högt fokus på Atlas Copco. Produkterna utarbetas 
internt och strävan att det finns bättre sätt än befintliga driver utvecklingen framåt. 
   Miljöpåverkan som Atlas Copco åstadkommer sker när deras produkter används enligt 
livscykelanalys. Det som påverkar miljön mest är koldioxidutsläppen som sker. Denna 
påverkan består mest av användning av produkterna. Utsläppen som sker vid produktion 
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och transport är inte i samma utsträckning. En annan stor miljöfaktor är 
energianvändningen. Arbete sker inte endast med dessa områden. Uppföljning sker även 
med avfall och vattenförbrukning. [13] 
   Atlas Copco Industerial Technique ingår i Atlas Copco. Verksamheten marknadsför, 
tillverkar, utvecklar och säljer eftermarknadsprodukter, industriverktyg, mjukvaror, 
monteringssystem och tjänster för den globala tillverkningsindustrin. Branscherna som 
företaget riktar sig åt är fordons- och allmän tillverkningsindustri. I Frankrike, Italien, 
Japan, Sverige och Ungern finns största delen av produkttillverkningen och 
tillverkningsenheterna. Företaget har 350 anställda. [14] Atlas logotype ses i Figur 5. 
 

 
Figur 4. Atlas Copcos huvudkontor i Nacka [4]                      Figur 5. Atlas Copcis logotype [5] 
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5. Analys av outsourcing i praktiken 
 

 Ostnor  5.1.

 
Ostnor AB valde att outsourca en del av sin produktion till Kina i början på 2000-talet. 
Den största orsaken till att företaget valde outsourcing var att minska 
tillverkningskostnaderna för en del av företagets produktserier. Företaget hade kapaciteten 
och kompetensen för att fortsätta tillverkningen själva. Dock fann de att samma kompetens 
fanns i Kina men till en mycket lägre kostnad. En möjlig outsourcing till Italien 
undersöktes men enligt de undersökta parametrarna var Kina mycket mer 
konkurrenskraftigt. 
   Som mest fanns ca 15-20 procent av den totala produktionen i Kina. Då företaget hade 
tagit beslutet att lägga ut sin produktion till Kina tog det ungefär ett år från beslut till att 
produktionen var igång i full takt. Den mest kritiska aspekten under detta år var att kunna 
hålla sin leveranssäkerhet trots att en del av den av den svenska produktionen fasades ut 
medan produktionen i Kina startades. Det svåra med leveranssäkerheten är att stora 
volymer måste köpas från fabriken i Kina för att det ska vara lönsamt. Har då t.ex. 20 000 
enheter, tre månaders behov, beställts som det sedan visar sig vara fel på, då uppstår 
problem med att leverera i tid. Med tillverkningen i Sverige kan mindre serier med 300 
produkter tillverkas istället. Detta medför att sysselsatt kapital blir mindre. Den ekonomiska 
risken minskar då om något skulle vara fel på leveranserna. Genom att ha tillverkningen 
själv kan problem åtgärdas snabbt vilket resulterar i att företaget kan ha fungerande, färdiga 
produkter dagen efter. 
   Ostnor valde för några år sedan att byta strategi, från outsourcing till att ta hem den 
outsourcade verksamheten igen. Företaget kände att tillräckligt många förbättringar hade 
gjorts i produktionen för att återigen kunna producera de outsourcade produkterna i 
Sverige. Företaget hade bland annat förbättrat produktionen genom en högre 
automationsgrad vilket gjorde att kostnaden för att producera i Sverige var densamma som 
i Kina. Detta ledde även till att 11 personer i Mora, där produktionen finns, kunde 
anställas. Detta känner företaget är något väldigt positivt då arbetsmöjligheterna i Mora inte 
är jättestora. 
   Claes Seldeby som är verkställande direktör sa att de vill expandera företaget de 
kommande åren och bryta trenden med att låta folk gå från företaget. Det som gjorde att 
den låga tillverkningskostanden kunde hållas även i Sverige berodde på att kvaliteten på de 
tillverkade produkterna hade ökat att leveranskostnaderna minskade. Företagets 
huvudsakliga marknad är Sverige vilket gör det lättare att leverera produkterna. Hade den 
huvudsakliga marknaden för Ostnor varit i Kina hade det varit naturligt att ha 
produktionen i Kina. Detta för att producera för det lokala ändamålet. 
   Företaget jobbar mycket enligt Lean production för att förbättra företagets struktur och 
produktion. Enligt Claes Seldeby görs ca 1800 förbättringar inom företaget varje år. Då 
produktionen är flyttad till Sverige igen kan mer fokus lägga på Lean production. Som 
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tidigare nämnt ger den ökade leveranssäkerheten ett mindre bundet kapital vilket gör att 
ekonomiska resurser kan spenderas på förbättringar i större grad. 
   Företagets syn på resurseffektivitet är god. Deras kranar tillverkas av mässing och hela 
kedjan från smältning av mässing till färdig kran finns i samma byggnad. Det gör att 
spillvärme från smältverket kan användas till att värma upp lokaler. Detta tillgodoser en 
stor del av uppvärmningen av företagets byggnader vilket sparar pengar och på miljön. 
   Mässingen till kranarna köps in i tackor och smälts sedan ned. När kranarna sedan 
bearbetas till sin färdiga form bildas spån av mässing som till 100 procent återanvänds 
genom att det smälts ner återigen. Det gör att företaget strävar efter resurseffektivt på 
miljösidan. 
   Ostnor har fått mycket publicitet för att de har valt att ta hem sin outsourcade 
produktion. Claes Seldeby sa att det har gjort ett gott intryck på företagets image på 
marknaden. Många företag kommer även till Ostnor på studiebesök då de också är 
intresserad av att ta hem sin produktion igen. Svenskarna uppskattar att produkterna de 
köper är tillverkade i Sverige. Många är även miljömedvetna vilket gör att produkter 
tillverkade i Sverige bidrar mindre till miljöpåverkan då transportsträckorna är betydligt 
kortare än för produkter tillverkade i utlandet.  
 

 Atlas Copco Industrial Technique 5.2.

Atlas Copco Industrial Technique har idag en mindre del outsourcade aktiviteter. Under 
perioder med god tillväxt har det funnits många outsourcinginitiativ inom företaget. Idag är 
strävan att förbättra produktionsflöden för att kunna reducera antalet leverantörer. Tidigare 
fanns inte produktionskapaciteten vilket resulterade att aktiviteter i produktionskedjan var 
tvungna att läggas ut. Idag strävar företaget att minska detta sätt att arbeta på. 
   Företagets huvudsakliga produktion ligger i Tierp i Uppland. Där finns 
komponenttillverkning och montering. Utöver denna anläggning finns monteringsverkstad 
i Ungern och även en mindre mängds produktion i Nacka, där även huvudkontoret finns. 
Dessa anläggningar ägs Atlas Copco men företaget har även förvärvsbolag. Dessa företag 
producerar i Japan, Italien, Tyskland och USA. Mycket av företagets tillväxt kommer från 
att företag förvärvas och deras kunskaper integreras i Atlas Copcos verksamhet. Som 
inköpschef ansvarar Henrik för flödet in till fabriken i Tierp, den ungerska verksamheten, 
produktionen i Nacka och även flöden till företagets centrallager i Belgien. 
   Vid beslut om produktion av en artikel skall läggas ut helt eller delvis alternativt tas hem, 
använder sig företag av något som internt kallas Make-Buy-forum. Det är möten där dessa 
frågor diskuteras. Vid dessa möten sitter fabrikschefen och Henrik Eriksson med och 
pratar om de problem eller möjligheter som finns i ett produktionsflöde. Punkter som kan 
diskuteras är t.ex. att öka kompetensen inom företaget, risker i leverantörsbasen, 
maskintimmar som går att använda med mera. Genom detta forum hittas ganska många 
aspekter som gör att ett beslut kan tas. När beslut är tagit får en inköpare uppdraget att 
genomföra det. Detta är en process som gäller för den existerande leverantörsbasen. Om 
en ny leverantör behöver hittas pga. t.ex. en ny teknologi som inte återfinns bland 
existerande leverantörer har inköpsavdelningen ansvaret att utreda vilken leverantör som 



17 
 

väljs. Processen börjar med en informations- och referisökning om leverantören. Får en 
kostnadsuppfattning av vad det skulle kosta. Ska den nya leverantören anlitas för att vara 
en del av R&D (Research & Development, Forskning och utveckling) följer någon från 
utvecklingsavdelningen med och tittar på operationen för att bidra med kompetens. 
Processen för val av en ny leverantör berör alltså alla inom företaget och beslutet tas på en 
grund som gör att alla inblandade känner sig säkra. Det mest kritiska i denna process är att 
se till att alla de krav som Atlas Copco ställer på en leverantör är uppfyllda. Det är t.ex. 
ISO-certifiering, att företaget har bemanning som gör att Atlas Copco kan växa med dem, 
att de är lokaliserade geografiskt där det behövs med mera. Det är sådana parametrar som 
en produktionstekniker kanske inte tänker på. Därför är det viktigt för inköpsavdelningen 
att täcka in allt innan produktion startar med en ny leverantör. Detta gör att denna process 
är mycket tvärfunktionell. När leverantören har valts ut sluts avtal. Därefter skrivs avtal 
upp till en viss nivå beroende på undertecknarens ansvarsområde.  
   Att ta in en ny leverantör är den största risken vid outsourcing. Det är väldigt 
resurskrävande vilket gör att misstag kan bli väldigt kostsamma. En annan nackdel för att 
Atlas Copco är att de säljer små serier. Det kan då vara svårt att hitta leverantörer som vill 
köra små serier. Något som har fått en större roll på senare tid är mycket nya miljölagar 
kommer. Detta gör att antalet potentiella leverantörer minskar för att de inte hunnit 
anpassa sig till dessa regler eller inte har möjlighet att uppfylla miljökraven. Det är ett 
ständigt arbete med att hitta nya leverantörer. Besök på mässor är ett forum där sökarbete 
efter leverantörer kan ske. 
   Atlas Copco Industrial Technique har tidigare använt av något som kallas LEGO i deras 
produktion. LEGO innebär att produktionen delas upp i delprocessor. Detta möjliggör att 
något processteg kan outsourcas. Om en produktion består av fem processteg, är tre 
processteg hemma och två är outsourcade till exempel. Valet att två processteg är 
outsourcade kan bero på att kompetensen inte finns eller att maskinen inte finns i 
maskinparken. Nackdelen med LEGO är att flödet slås sönder. Vetskapen om seriens 
status blir svårare att följa. Det blir även många led och varje led bygger in en risk. Detta 
gör att den totala risken blir större. Ambitionen är att komma ifrån LEGO. Antingen tar 
Atlas Copco eller leverantören merparten av produktionen istället för LEGO-
uppdelningen. Det har blivit mycket LEGO när tillväxten varit hög för att kapacitet har 
saknats. När det är hög tillväxt finns inte tid att optimera produktionsflödena. Fokus blir 
att hitta kapacitet för att klara av efterfrågan på produkterna. Kortsiktiga beslut tas och 
risken ökar.  
   När outsourcing sker fås mer kapacitet i fabriken. Detta resulterar möjligheter att 
förbättra sin produktion. För då maskinerna går 100 procent finns inte denna tillgänglighet. 
Outsourcing kan möjligöra att den egna produktionen kan förbättras. 
   När Atlas Copco historiskt har outsourcat har t.ex. hela produktionen för en produkt 
flyttats. Det största målet var att hitta en konkurrenskraftig kostnad. Det leder till att 
kompetens tappas inom företaget. Det medför risker som kan leda till störningar i 
leveranser över tid. Företaget tillverkade även artiklar med låg komplexitet själva vilket de 
enligt Henrik Eriksson inte borde göra. Dessa lågkomplexa artiklar kan med fördel 
outsourcas till en leverantör. I dagsläget väljs istället att försöka behålla kompetensen 
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genom att tillverka en artikel själva och att produktionen ligger kvar på ungefär 20 procent 
och det går att ha upp till 80 procent hos den externa leverantören. Samtidigt görs ett avtal 
med en leverantör att hålla samma produktionsnivå, dvs. mellan 20 och 80 procent. Detta 
koncept kallas för dual sourcing. Det ger fördelar som att den totala kapaciteten kan 
utnyttjas bättre. Om en leveranasstörning uppstår kontrolleras denna bättre vilket resulterar 
i att leveranssäkerheten ökar. Kostnader kan kontrolleras bättre. Är det för kostsamt att ha 
80 procent av tillverkningen i egen regi kan andelen hos leverantören ökas för att minska 
på kostnader. Detta innebär inte att Atlas Copco Industrial Technique har överkapacitet i 
sina maskiner om de bara skulle ha 20 procentsandelen. Maskinerna fylls upp med andra 
aktivitetför att effektivt använda maskinparken. Företaget vill alltså i dagsläget inte bara 
fokusera på kostnader utan vill utnyttja outsourcing när det är fördelaktigt och att risker 
kan sänkas. Vid outsourcingbesluten är alltid ambitionen att risken skall minska. Skulle 
risken öka måste alla parter vara införstådda och överrens om detta. Den uppkomna risken 
får då vägas mot vinningen som den skulle ge upphov till. Risken i outsourcingbesluten är 
mycket central. I vissa fall tas beslutet att behålla produkten hemma trots bättre 
kostnadsfördelar att outsourca den. Anledningen kan då vara att flödet blir bättre om den 
behålls hemma. Produkten får ett högre styckpris men den totala kostnaden blir samma 
som vid outsourcing. Vid outsourcingbeslut måste frågan ställas om vinningen av 
kostnadsreduktionen är värd gentemot de konsekvenser som fås. 
   Företaget jobbar även med smarta beslut för att minska antalet leverantörer. Sedan 2008 
har antalet leverantörer minskat från 1100 till 440 stycken. Detta gör samarbetet med 
leverantörerna mycket lättare och det sänker risker. Med 1100 leverantörer är det svårt att 
hålla isär alla olika företags egenskaper och risker. Går en leverantör i konkurs har kanske 
inte Atlas Copco hunnit lägga märke till detta i god tid vilket kan vara ett hårt slag. Med 440 
leverantörer kan varje leverantör ägnas mer tid vilket resulterar i en avsevärt bättre kontroll 
över dem. 
   Atlas Copco Industrial Technique har många kompetenser inom företaget. Det är ett 
väldigt tekniktungt företag som har många produkter som är i framkant på marknaden 
teknologiskt sett. Kärnkompetensen är därför att utveckla och erbjuda högteknologiska 
produkter till sina kunder. Att tillverka dessa produkter är en del av den kompetensen men 
endast det som inte är för enkelt. Ett exempel är svarvning som företaget kan välja att låta 
en leverantör sköta. Företaget har även patent för en del av sin produktbas vilket gör att 
det finns produkter som företaget inte alls låter leverantörer tillverka. 
   Den resurseffektiva nivån i företaget är enligt Henrik idag ganska hög under de 
förutsättningar som existerar. Önskan är dock att implementera mer resurseffektiva idéer i 
företaget. Ambitionen är att använda sig mer av Lean production och att tänka på flöden i 
fabriker med mera. Detta kommer leda till att slöserier som finns upptäcks och 
resurseffektiviteten kan ökas när ytor utnyttjas bättre, minskade lagernivåer och kortare 
produktionslinor. Om det finns möjlighet att öka resurseffektiviteten med hjälp av att en 
aktivitet outsourcas kan företaget se det som en drivare i det beslutet. Dock måste det 
fungera med det flöde som vill uppnås. Om det går att hålla ledtider, minska lager osv. är 
det positivt.  



19 
 

   Vid outsourcing säger Henrik Eriksson att det finns möjligheter att göra förbättringar i 
den egna produktionen. Det kan frigöra maskiner vilket gör att optimeringar av flöden kan 
utföras. Dessa förbättringar kan göra att resurseffektiviteten höjs. Om en aktivitet tas hem 
till den egna produktionen kan det påverka effektiviteten negativt om kapaciteten inte finns 
men när någon aktivitet tas hem beror det ofta på att det finns en överkapacitetet i den 
egna produktionen. Det gör att effektiviteten kan ökas då maskiner utnyttjas till fullo och 
att flödet kan bli bättre i produktionskedjan. 
   De senaste 10-15 åren har mycket hänt i verkstadsindustrin gällande outsourcing enligt 
Henrik Eriksson. I början av 2000-talet var det mycket fokus på produktionskostnader och 
då valde många företag att outsourca mycket då det fanns konkurrenskraftiga möjligheter i 
bland annat Kina. År 2008 kom finanskrisen vilket gjorde att efterfrågan på marknaden 
minskade markant och många var tvungna att ta hem sin produktion. Detta för att ordrarna 
minskade markant vilket gjorde att de egna fabrikerna klarade av den rådande efterfrågan 
på produkterna. År 2010 vände trenden och det blev återigen högre efterfrågan vilket 
gjorde att outsourcingen ökade igen. Det var under denna tid som Atlas Copco insåg att 
dual sourcing var något som behövdes för deras verksamhet. Det har varit fokus på detta 
sedan år 2011/2012. Henrik Eriksson tror att trenden idag är att försöka optimera flöden 
och att införa mer Lean i produktionen. Detta för att lättare kunna anpassa sig till snabba 
svängningar i efterfrågan. Företaget lärde sig detta från de stora svängningar som skedde 
under de senaste åren och insåg att dessa förbättringar var nödvändiga för att kunna vara 
snabbare när en förändring på marknaden sker. Outsourcing ska ses som ett verktyg för att 
kunna ta dessa svängningar. Att det finns en allmän trend att ta hem verksamhet tror inte 
Henrik Eriksson finns. Trenden följer istället den rådande konjunkturen. 
   Det som skedde 2008 var att Atlas Copco var tvungna att snabbt ta hem mycket av sina 
aktiviteter hos leverantörerna, då det inte fanns tillräckligt för dessa att göra. Företaget 
tvingades till kortsiktiga beslut för att spara pengar. Denna typ av beslut leder till väldigt 
dåliga relationer med leverantörerna då samarbeten plötsligt fick avslutas. Detta är något 
som Henrik Eriksson inte vill ha då relationerna med leverantörer är mycket viktiga för en 
inköpsdelning på ett företag. Atlas Copco har jobbat mycket med att stärka dessa relationer 
de senaste åren och de vill inte att denna situation ska uppstå igen. ”Outsourcing får inte 
användas som ett vapen… det ska ju vara ett verktyg, ett hjälpmedel” säger Henrik 
Eriksson. 
   Atlas Copco har vid vissa tillfällen valt att köpa upp företag. Det görs för att komplettera 
något som saknas i företaget som kunder kan kräva av deras produkter. Det är alltså 
produktbolag som förvärvas. Atlas Copco går sedan ut tillsammans med detta företag och 
erbjuder det utbudet som förvärvades men under Atlas Copcos namn. Det förvärvade 
företaget kan dock ha leverantörer som inte sköts optimalt och Atlas Copco kan då gå in 
och jobba med detta och förbättra detta. Det kan leda till att det förvärvade bolaget lägger 
ned sin verksamhet då Atlas Copco kan ta in de processer som fanns till sin egen 
produktion i t.ex. Tierp. Om det finns teknologi som inte har en tillräckligt stor marknad 
men några kunder ändå efterfrågar detta kan Atlas Copco sluta avtal med detta företag för 
att de ska fortsätta tillverka detta och sedan erbjuder de tillsammans denna teknologi till 
kunderna. 
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   Henrik Eriksson känner inte att Atlas Copco har ett outsourcinginitiativ som påverkar 
deras PR-värde negativt. Det finns risk för detta om outsourcingbesluten tas på felaktiga 
grunder. Henrik Eriksson gav exemplet att om de hade outsourcat hela sin produktion till 
Kina hade kunderna kunnat ifrågasätta de kostnadsnivåerna som är på deras 
högteknologiska produkter. Kvaliteten är alltid högsta prioriteringen och sedan kommer 
service till kunder där t.ex. leverera i tid ingår. Kostnaden vid outsourcing kommer alltid 
efter dessa punkter vid beslut om outsourcing. Kostnadsfrågan får inte påverka företagets 
möjligheter att vara i framkanten på sitt verksamhetsområde. 
   Atlas industriverktyg säljs mellan 0 och 20 000 enheter per år. Det är en mycket mindre 
mängd än t.ex. Bosch som säljer flera miljoner skruvdragare per år. Den relativt låga 
volymen sålda enheter beror på att det är högteknologiska verktyg och kunderna betalar för 
kvaliteten på deras verktyg. 
   Atlas Copco har ett ledord som är ”Sustainable Productivity”. Detta kommer in när valet 
av leverantörer görs. Företagets kunder har krav på hållbarhet och miljöpåverkan på Atlas 
Copcos produkter och detta gör att det är en parameter som väger in vid val av leverantör. 
Om en leverantör inte uppfyller de krav som finns kan Atlas Copco välja att sluta avtal med 
det företaget efter att leverantören visar en plan på hur de krav som ställs ska 
implementeras. 
t  
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6. Diskussion av outsourcing i praktik och teori 
 

Enligt de definitioner som nämns i den teoretiska delen kan det konstateras att dessa inte 
används särskilt noggrant i vardagligt tal. Outsourcing används nästan uteslutande om när 
aktiviteter läggs ut på ett annat företag trots den definition som återfinns i teorin säger att 
outsourcing endast gäller då det sker inom samma land. Offshore-outsourcing är den 
fullständiga termen som gäller för när outsourcingen sker till ett företag som inte är i 
samma land som det outsourcande landet. 
   Insourcing är dock den mest felanvända termen. Enligt definitionen är insourcing då 
produktion eller liknande flyttas inom samma företag eller koncern. Trots detta används 
termen nästan alltid som en motsats till outsourcing, att ta hem någonting till egen regi 
igen. 
   Beslutsmodell känns som det endast existerar i teorin för outsourcing. Uppfattningen har 
fåtts att det inte är en punktlista som bockas av för varje steg som avklarats. 
Tillvägagångssättet på Atlas Copco Industrial Technique överensstämmer i stora drag med 
modellen som finns presenterad i teorin ovan. Vid dessa beslut är det mer sunt förnuft som 
väger mest. Modellen finns för att ge processen en schematisk överblick. Dock påverkar 
alla stegen varandra. Det är endast om ett väldigt trångsynt synsätt används som det kan bli 
fel. Om ett företag endast ser till att få ner tillverkningskostnaden och outsourcar till första 
bästa företag är sannolikheten stor att det kommer gå fel. Har företaget istället en mer 
förnuftig öppen syn behövs endast sunt förnuft. Företaget har ett moment de skulle vilja 
outsourca, de letar efter företag som innehar kompetensen som de eftersträvar, kontrollerar 
att företaget förmår att hålla den önskade kvaliteten och leveransprecisionen, företaget 
ställer sig frågan om det är ekonomiskt hållbart, de granskar även vilka risker som kan 
uppstå och hur påverkan är på den egna produktionen. Genom att ha ett öppet sinne och 
se beslutet från olika vinklar och scenarion behövs inte någon beslutsmodell användas. Det 
som är svårt i beslutet är att finna en leverantör att samarbeta bra med. Hur riskerna skall 
vägas emot fördelarna som uppstår. Hur stor risk är berättigad att ta för att erhålla en 
fördel som beslutet för med sig? Kan vara värt att poängtera att outsourcing inte alltid 
behöver öka risken. Den kan i vissa fall minska risken istället. 
   För- och nackdelarna i teorin finns väl förankrade i näringslivet. Det centrala i 
outsourcing är givetvis att få ner tillverkningskostnaderna. Synen på denna fördel har 
förändrats efter intervjuerna med Atlas Copco Industrial Technique och Ostnor. Den har 
inte den centrala roll som tidigare trotts. Den sätts i relation till många andra aspekter och 
utgör mer en del av aspekterna som det tas hänsyn till. Om ett företag har problem med 
sina flöden och ett outsourcingbeslut skulle kunna lösa detta, kan det vara värt att ta en 
högre kostnad för att få ett bättre flöde. Lagar och regler blir mer striktare i dagens 
samhälle. Många företag är mycket miljömedvetna och ställer krav på sina 
samarbetspartners för att kunna ha sin valda miljöprofil. Det blir kanske inte möjligt att 
uppnå detta med det billigaste alternativet. Åter har kostnadsfaktorn fått ta ett steg åt sidan 
till fördel för miljöfaktorn. Kostnadsfaktorn hade en central roll i början på 2000-talet. 
Konkurrensen var då mycket hård bland företagen och för att överleva var företagen 
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tvungna att ha låga tillverkningskostnader. Fokus blev då kostnadsfrågan. Många företag 
har kunnat hämta hem sin produktion i slutet på första decenniet av 2000-talet. Detta då de 
har kunnat förbättra sin produktion på ett sätt att de kan konkurrera med företagen de 
outsourcat till. En annan orsak är att det ekonomiska klimatet inte varit gynnsamt. 
Beroende på vilka faktorer som får fokus i processen av att outsourca en aktivitet erhålls 
olika resultat. Detta gör varje sourcingbeslut unikt då olika faktorer kan spela in beroende 
på vilka mål som önskas med outsourcingen. Dessa faktorer har stort inflytande av vad 
som sker i omvärlden. 
   Outsourcing är starkt förknippat med den rådande omgivningen. När det är 
högkonjunktur blir det en stor outsourcingvåg. Företagen är i stort behov av kapacitet för 
att kunna täcka de inkommande ordrarna. När högkonjunkturen vänder till lågkonjunktur 
står företagen med mycket kapacitet men inga ordrar. De har då oftast tillräcklig kapacitet i 
sina egna fabriker att den extra kapacitet som fås vid outsourcing är överflödig. 
Produktionen tas hem för att kunna utnyttja sina egna maskiner. På senare år har många 
företag valt att ta hem sin produktion då lönsamheten uteblivit då den varit outsourcad. 
Detta beror inte på någon trend att ta hem produktion. Företag har arbetat med sina 
processorer och utvecklat dessa för att kunna stå emot konkurrensen. Outsourcing är något 
som alltid kommer att finnas som ett verktyg för företagen. Detta för att företagens behov 
av kapacitet varierar med tid och konjunktur. 
   Att outsourca för att kunna fokusera på sina kärnvärden är en stark anledning hos Atlas 
Copco Industrial Technique. Genom att kunna förlägga mindre komplexa saker på 
outsourcing frigörs utrymme för det som kännetecknar företaget. Outsourcing blir då ett 
viktigt verktyg för att kunna renodla verksamheten. Genom att kunna renodla 
verksamheten erhålls kapacitet som de mer komplexa sakerna behöver. Det är kanske just 
detta utrymme som behövs för att den ledande positionen i branschen skall kunna innehas.  
   Outsourcingen för inte endast med sig fördelar. En gemensam åsikt mellan de två 
intervjuade företagen och teorin är att kontrollen över produktionen förloras. Då en andra 
part kommer in ökas riskerna. Möjligheten att inte kunna göra mätningar på produkten 
under dess väg i värdekedjan försvinner. Atlas Copco Industrial Technique använder dual 
sourcing för att öka kontrollen. Genom att behålla en del av produktionen själv kan 
fortfarande kostnadsmöjligheterna utnyttjas samtidigt som kontrollen över produktionen 
kan behållas till en mycket större del. Detta resulterar att risken som uppstår då de 
outsourcar till en leverantör minskar. 
   Den empiriska undersökningen visade att outsourcing kan påverka ett företags 
resurseffektivitet. Det varierar väldigt mycket mellan företag men det är ändå något som 
påverkas. Det som är tydligt från de intervjuer som gjorts är att under den tid som 
outsourcing pågår kan tiden utnyttjas till att förbättra sin egen produktion. Förbättringarna 
gör i sig att resurseffektiviteten ökar. Ostnor hade gjort förbättringar och kände att de 
kunde vara lika kostnadseffektiva vid full produktion i egen fabrik i Sverige som outsourcad 
produktion i Kina. Eftersom de även jobbar med Lean production och gör konstant 
förbättringar kan de också öka sin resurseffektivitet. Atlas Copco Industrial Techniques 
inköpschef Henrik Eriksson sa under intervjun ungefär samma sak nämligen att de kan 
förbättra sina flöden med mera och kan därför även öka sin resurseffektivitet. Vi känner att 
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det är tydligt att outsourcing kan påverka resurseffektiviteten positivt. Om outsourcingen 
görs på fel grunder och det leder till avverkning av den egna produktionen kan det leda till 
att ett företag är dåligt förberett för en krissituation och klarar därför inte av att hålla 
resurseffektiviteten som ett mål inom verksamheten. Därför kan resurseffektivitet påverkas 
dåligt. 
   En nackdel med outsourcing i teorin är att ett orent flöde uppstår. Atlas Copco Industrial 
Technique vill gå bort från det som kallas LEGO. Det bidrar till ett orent flöde då det blir 
mycket hopp mellan olika leverantörer och den egna produktionen. Det orena flödet kan 
bidra till en ökad ledtid vilket gör att det kan bli svårare att utnyttja den egna kompetensen 
till fullo då det kan bli stressigare för att hinna tillverka i tid. 
   Atlas Copco Industrial Technique tycker att outsourcing ger mindre kontroll över 
serierna vid tillverkning. Finns hela produktionen inom företaget är det mycket lättare att 
kontrollera hur mycket som tillverkas och mer kan göras precis när det behövs. Om delar 
av produktionskedjan är outsourcad blir det svårare då det måste tillverkas i omgångar som 
köps in. Det blir alltså fler kalkyler som måste göras och det är en mindre säker process. 
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7. Slutsats av outsourcing i praktik och teori 
 

Vi har kommit fram till outsourcing är ett mångfacetterat verktyg. Outsourcing kan 
motiveras av många olika faktorer, det är möjligt att användas i många olika branscher och 
det kan uppfylla skilda mål. I tillväxttider är det ett viktigt hjälpmedel för att kunna hitta 
kapacitet. Då outsourcing ger utrymme i den egna produktionen medför detta en möjlighet 
att utveckla den egna verksamheten.  
   Outsourcing kan vara både positivt och negativt. Då valmöjligheterna är stora kan 
outsourcing vinklas på många olika sätt. Att ha en kortsiktig horisont och endast sträva 
efter kostnadsreduktion får outsourcing en negativ stämpel. Med en kortsiktig horisont är 
sannolikheten att riskerna bli höga stor. Används outsourcing istället med en lång horisont 
och med mål som skall förbättra verksamheten på flera områden blir upplevelsen av 
outsourcing mer positiv. Detta resulterar i att outsourcing genomsyras mycket av vilken 
inställning och uppfattning som ansvarande beslutshavarna har i företaget. Detta gör att 
outsourcing återspeglar företagens värderingar i olika frågor angående kostnadsreduktion, 
miljötänk och resurseffektivitet. 
   Vi tror att outsourcing kommer vara ett beständigt verktyg i framtiden. Företag kommer 
alltid ha en varierande efterfråga på kapacitet beroende på existerande konjunktur. Företag 
koncentrerar sig mer och mer i dagens samhälle på koncentrerade kunskapsområden. Detta 
gör att det finns mycket aktivitet som ligger utanför kärnområdet för företaget. 
Outsourcing kan bli ett viktigt verktyg för dessa företag. Vi tror att outsourcing kommer 
utgöra en viktig roll för företagens strävan på att bli mer resurseffektiva i framtiden. 
 

• Outsourcing är starkt kopplat till den rådande konjunkturen. 
 

• Kan påverka resurseffektivitet både positivt och negativt. 
 

• Att välja leverantör är det mest kritiska i processen outsourcing. 
 

• Outsourcing kan ses som ett verktyg för att öka resurseffektiviteten. 
 

• Outsourcing är väldigt unikt från fall till fall beroende på vilka faktorer som 
fokuserars på. 
 

• Tydliga likheter kan ses mellan de två intervjuade företagen angående deras syn på 
outsourcing trots olika branscher. 
 

• Outsourcing kan vara både positivt och negativt. Det beror på vilka grunder 
beslutet byggs på och vilka mål som skall uppnås. 

• Ett resurseffektivt tänk är vad som gjort det möjligt för Sverige att kunna ta hem 
produktion  
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