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Sammanfattning 
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Handledare: Anders Jerreling 
Examinator: Rolf G Larsson 
 
Titel: Riskhantering vid outsourcing av produktion – en fallstudie om två 
tillverkande företags riskhantering 
 
Bakgrund: Outsourcing har sedan slutet av 1980-talet varit en företagsekonomisk 
term. Det som främst har lyfts fram är fördelarna med outsourcing men när företag 
överlåter delar av sin verksamhet till en eller flera externa parter uppstår det även 
risker. Dessa risker är viktiga att ta hänsyn till och hantera innan beslut om 
outsourcing tas och under outsourcingsamarbetet. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera riskhanteringen i 
företag som outsourcar produktion, samt förklara varför riskerna hanteras på det sätt 
som de görs. 
 
Metod: En Praktikfallsmetod med två fallföretag har genomförts. Det empiriska 
materialet har samlats in genom personliga intervjuer med anställda på 
fallföretagen.  
 
Slutsatser: Fallföretagen har uppmärksammat de flesta risker som teorin behandlar 
och har även hanterat dessa risker i stor utsträckning enligt teorin. Vi har analyserat 
fram fem grundläggande orsaker till varför fallföretagen hanterar riskerna som 
uppstår vid outsourcing av produktion på det sätt som de gör. Dessa är nivå av 
outsourcing, typ av produktion som outsourcas, hur stor kund företaget är hos sina 
leverantörer, geografiskt avstånd till leverantörerna och relationer till 
leverantörerna. 
 
Förslag till fortsatt forskning: En kvalitativ studie inom ämnet skulle kunna 
genomföras där några personer i en koncernledning intervjuas. Det skulle även vara 
intressant att studera företag som har uppmärksammat stora risker och problem med 
outsourcing och därför valt att ta hem produktionen igen.  
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––––––Inledning–––––– 

1. Inledning  

I detta avsnitt ges en introduktion till ämnet som behandlas i uppsatsen. Avsnittet 

inleds med en bakgrund vilken följs av en problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens problemformulering och syfte.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Outsourcing 

Outsourcing har under de senaste åren blivit ett allt vanligare företagsfenomen.1 

Outsourcing innebär att ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet 

som tidigare utförts inom det egna företaget.2 Företag bör göra det som de är bäst på 

och om något annat företag kan utföra aktiviteten mer effektivt bör aktiviteten 

läggas ut till detta företag.3 Oftast externaliseras verksamhet som inte tillhör 

företagets kärnverksamhet.4  

 

På 1980-talet började företag att outsourca delar av sin produktion och på 1990-talet 

började även outsourcing av bland annat IT samt underhåll och utveckling av 

mjukvara. Idag är det även vanligt att outsourca administration.5 Först var det 

vanligast att stora företag valde att outsourca eftersom det var en stor investering 

och kostade mycket att anställa andra företag.6 Idag har de flesta företag, stora som 

små, råd att outsourca7 och mindre företag kan bland annat välja specialanpassade 

lösningar för sin outsourcing.8 Ofta sker outsourcing till utlandet, så kallad 

offshoring.9 Den vanligaste grunden för beslutet att outsourca är 

kostnadsbesparingar som fås på längre sikt.10 Kostnadsbesparingar kan fås 

exempelvis genom lägre inköpspriser på grund av stordriftsfördelar hos 

                                                 
1 Lindvall, J., 2001, s. 101 
2 Bengtsson, L., Berggren, C. och Lind, J., 2005, s. 11 
3 Greaver, M.F., 1999, s. 4f. 
4 Lindvall, J., 2001, s. 101f.  
5 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 10 
6 Ibid., s. X 
7 Beasley, M., Bradford, M. och Pagach, D., 2004, s. 23 
8 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. X 
9 Ibid., s. 10 
10 Beasley, M. et al., 2004, s. 23f.  
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––––––Inledning–––––– 

leverantörerna.11 Genom outsourcing erhåller företag även ny expertis och 

teknologier samt tillgång till nya marknader och affärsmöjligheter.12  

 

Det finns tre olika nivåer av outsourcing: taktisk outsourcing, strategisk outsourcing 

och förändringsoutsourcing. Taktisk outsourcing används ofta för att lösa tillfälliga 

problem i företaget och kunna uppnå direkta kostnadsbesparingar. Vid strategisk 

outsourcing eftersträvas långsiktiga relationer och partnerskap där båda parter drar 

nytta av samarbetet. Förändringsoutsourcing används av företag för att kunna 

förändra, förnya och utöka sin verksamhet och sina marknader.13  

  

1.1.2 Risk och riskhantering 

Styrelse och företagsledning måste vara väl medvetna om och identifiera alla risker 

för sina outsourcingbeslut eftersom riskerna varierar mellan olika företag. Vissa 

risker är uppenbara hot mot verksamheten men även mer, till synes, obetydliga 

risker kan tillsammans, om de inte upptäcks, göra stor skada. Det är i längden inte 

hållbart att endast fokusera på de kostnadsbesparingar som beslutet medför utan 

hänsyn måste även tas till andra faktorer och risker.14 Risk kan definieras som 

sannolikheten för negativa konsekvenser exempelvis fara, skada och förlust. Det kan 

även definieras som sannolikheten för förlust och hur stor betydelse förlusten får för 

organisationen. Sannolikheten för att något ska inträffa beror delvis på hur mycket 

risk organisationen utsätter sig för och dels på sannolikheten att en utlösande faktor 

realiserar risken.15 Organisationer har olika inställningar till risk, detta beror på 

verksamhetens karaktär men även på beslutsfattarnas stil och handlande. 

Riskhantering beror därför på organisationers attityder.16  

 

Innan beslut om outsourcing tas kan riskerna utvärderas utifrån ett Enterprise Risk 

Management-perspektiv (ERM). Genom att implementera ERM-processer kan 

risker identifieras och mätas samt åtgärder vidtas.17   

                                                 
11 Bengtsson, L. et al., 2005, s. 47 
12 Greaver, M.F., 1999, s. 4f. 
13 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 20ff. 
14 Beasley, M. et al., 2004, s. 24 
15 Harland, C., Brenchley, R. och Walker, H., 2002, s. 52f. 
16 Ibid., s. 54 
17 Beasley, M. et al., 2004, s. 24f. 
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––––––Inledning–––––– 

1.2 Problemdiskussion 

Outsourcing har sedan slutet av 1980-talet varit en företagsekonomisk term18, ämnet 

har sedan dess skrivits om och diskuterats mycket. Det som främst har lyfts fram är 

fördelarna, exempelvis reducerade operationella kostnader, möjlighet att kunna 

fokusera på kärnverksamheten och minskade investeringar.19 Den senaste debatten 

om outsourcing har fokuserat på vilka nackdelar som uppstår. När företag överlåter 

delar av sin verksamhet till en eller flera externa parter uppstår det risker och dessa 

risker är viktiga att ta hänsyn till innan beslut om outsourcing tas och även under 

samarbetet.20 En del företag har till och med börjat ta tillbaka outsourcad 

verksamhet, så kallad insourcing. En anledning till insourcing kan vara att det inte 

längre är relevant eller strategiskt för företaget att outsourca på grund av ändrade 

marknadsförhållanden och teknikutveckling.21 Det går åt mycket tid och pengar för 

företag att välja leverantör, förhandla och kontrollera leverantören samt 

omstrukturera organisationen.22 Det är även mycket kostsamt att välja att inte 

förnya kontraktet eftersom företaget har lagt ner stora kostnader i samarbetet som de 

inte kan få tillbaka.23  

 

Risker i organisationer har ökat som en följd av allt mer komplexa leverantörskedjor 

och nätverk. Att dessa har blivit mer komplexa beror framför allt på fyra orsaker: 

mer komplexa produkter och tjänster, e-handel, outsourcing och globalisering.24 De 

problem som då skulle kunna uppstå är förseningar i leveranser och driftstopp. En 

betydande risk vid outsourcing är att företaget kan bli beroende av en leverantör 

vilken då kan utnyttja situationen. Detta kan inträffa om det outsourcande företaget 

inte delar upp sin produktion mellan olika leverantörer.25

 

Ledningen måste identifiera, analysera och hantera risker i organisationen.26 Vi 

anser därför att riskhantering vid outsourcing är en viktig fråga. De flesta företag 

                                                 
18 Greaver, M.F., 1999, s. 10 
19 Bragg, S.M., 1998, s. 2 
20 Beasley, M. et al., 2004, s. 23 
21 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 650 
22 Ibid., s. 648 
23 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 676  
24 Harland, C. et al., 2002, s. 51f.  
25 Aron, R., Clemons, E.K. och Reddi, S., 2005, s. 3ff. 
26 Harland, C. et al., 2002, s. 60 
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––––––Inledning–––––– 

känner till fördelarna med outsourcing, men det är för oss okänt hur företag 

identifierar och hanterar de risker som uppstår.  

 

Vi vill med denna uppsats identifiera vilka risker som uppstår vid outsourcing av 

produktion och fokus ligger på att undersöka hur företag aktivt arbetar med och 

hanterar dessa risker.  

 

1.3 Problemformulering 

Hur hanteras de risker som uppstår i företag som outsourcar produktion? Varför 

hanteras dessa risker på det sätt som de görs?   

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera riskhanteringen i företag 

som outsourcar produktion, samt förklara varför riskerna hanteras på det sätt som de 

görs. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

2.  
Metod 

3.  
Teoretisk 

referensram 4.  
Empiri 

5.  
Analys 

6. 
Slutsatser 

och 
reflektioner 

1. 
Inledning 

Figur 1:1 Uppsatsens disposition 
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––––––Metod–––––– 

2. Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilken metod och vilket tillvägagångssätt som har 

använts i denna uppsats. Här presenteras även kort hur information har sökts och 

samlats in.   

2.1 Metodval  

Det finns tre metodfamiljer som vi kan utgå från för vår uppsats: kvantitativ metod, 

kvalitativ metod och praktikfallsmetod. Syftet med kvalitativ metod är att få en 

djupare förståelse för ämnet som studeras och vid kvantitativ metod är syftet att 

fastställa orsakssamband för ämnet.27 Om målet är att beskriva förekomsten av ett 

fenomen eller förutsäga utfall är det mest lämpligt att göra enkätundersökningar, det 

vill säga använda sig av en kvantitativ metod.28 Kvalitativ data i skriven text och 

kvalitativ data i mediaform kräver mer tidskrävande analyser än kvantitativ 

sifferdata. Ofta uppfattas kvantitativ data som mer trovärdig och objektiv än 

kvalitativ.29  

 

Vilken metodfamilj eller metodstrategi som bör väljas beror främst på vilken typ av 

frågor som ställs, hur stor kontroll och inflytande författaren har över händelsen 

som studeras och om fokus ligger på nutida eller historiska händelser.30  

 

Praktikfallsmetoden passar bäst för denna uppsats syfte. Vi har inte som avsikt att 

varken förutsäga utfall eller fastställa orsakssamband, därför är inte den kvantitativa 

metoden lämplig för denna uppsats. Vi vill undersöka om teorin överensstämmer 

med verkligheten och ställer frågorna hur och varför. Hur och varför är förklarande 

frågor och för att besvara dessa frågor passar det bra med en praktikfallsstudie. En 

praktikfallsstudie är även lämplig eftersom ämnet outsourcing är ett nutida 

fenomen.31  

 

                                                 
27 Andersen, I., 1998, s. 31 
28 Yin, R.K., 2003, s. 6 
29 Andersen, I., 1998, s. 48 
30 Yin, R.K, 2003, s. 5 
31 Ibid., s. 6f. 
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2.2 Praktikfallsmetoden 

Vid praktiskfallsmetoden finns fyra olika typer av case-studier. Det finns single-

case studier och multiple-case studier. Vid multiple-case används två eller flera case 

till studien och i single-case endast ett case. Single-case används oftast vid extrema 

eller unika case, men även om de är representativa för fenomenet. En multiple-case 

studie anses ofta vara mer trovärdig och pålitlig. Vid val av flera case bör resultaten 

förutses vara antingen mycket lika eller helt motsägande.32  

 

Genom att se på organisationen som en helhet används holistic design. Detta kan 

göras vid både single-case (typ 1) och multiple-case (typ 2). Flera enheter inom 

samma case kan analyseras i studien, exempelvis enheter och underenheter i ett 

företag. Detta kallas embedded case study design. Att studera flera enheter kan 

göras både inom single-case (typ 3) och multiple-case (typ 4). 33   

 

 
 Single-case Multiple-case

   

Holistic Typ 1 Typ 2 

   

   

Embedded Typ 3 Typ 4 

   

 

Figur 2:1 Praktikfallsmodell 

Källa: Modifierad efter Yin, 2003, s. 40 

 

Vi har valt att använda oss av två case och en holistic design. De två casen ska 

jämföras mot teori inom området och sedan även jämföras sinsemellan. Vi vill även 

få en bild av vad som anses vara risker med outsourcing från företagens perspektiv. 

Därför ska empirin baseras på intervjuer med anställda på de båda fallföretagen för 

att få en så bra förståelse för problemet som möjligt. Studien hade även kunnat 

genomföras med djupintervjuer med de anställda för att gå in i huvudet på dem och 

sätta sig in i vad just de tycker och tänker. Vi anser dock inte att detta är den bästa 

                                                 
32 Yin, R.K., 2003, s. 40ff. 
33 Ibid., s. 42f.  

 6



––––––Metod–––––– 

metoden eftersom vi vill se ämnet utifrån företaget som helhet. Fallföretagen är 

endast exempel på fenomenet och inte speciellt utvalda för någon unik kompetens 

eller ställning på marknaden.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Denna uppsats började med att vi diskuterade fram ett ämne som vi ansåg var 

intressant och aktuellt, valet föll på outsourcing. Outsourcing är ett vanligt 

förekommande fenomen inom företagsekonomi. Många företag har dock stött på 

problem med sin outsourcing. För att få reda på vilka slags risker som uppkommer 

vid outsourcing har vi sökt litteratur och vetenskapliga artiklar om ämnet. Denna 

insamlade information utgör teoridelen i uppsatsen. För att undersöka vilka risker 

som uppstår och hur dessa risker hanteras i praktiken har vi intervjuat anställda med 

olika befattningar på fallföretagen. Dessa intervjuer ligger till grund för 

empiridelen. För att kunna analysera problemet kommer teorin och empirin 

jämföras. Med analysen som grund ska vi dra relevanta slutsatser som besvarar vår 

problemformulering.    

 

2.3.1 Urval 

För att kunna genomföra denna uppsats var vi i behov av att få kontakt med två 

fallföretag. Genom dessa företag ville vi få tillgång till deras kunskap om ämnet. De 

kriterier vi hade vid val av fallföretag var: 

 Industriföretag 

 Företagen ska outsourca produktionsverksamhet  

 Företagen ska ligga i Småland.  

De fallföretag vi har valt uppfyller kriterierna ovan. Det ena företaget är IV Produkt 

AB och det andra företaget har valt att vara anonymt. IV Produkt tillverkar 

luftbehandlingsaggregat. Det andra företaget tillverkar truckar och vi har valt att 

kalla det Smålandstruckar AB. Dessa företag är lika i form av att båda ingår i stora 

koncerner samt att båda företagen har valt att fokusera på montering.  
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2.3.2 Datainsamling 

För att samla in data finns det två tekniker, samla in ny data (primärdata) eller 

använda sig av befintlig data (sekundärdata).34 Eftersom vi vill besvara våra 

frågeställningar genom att studera två specifika fallföretag kommer empirin främst 

utgöras av primärdata. Primärdata kan enligt Arbnor och Bjerke samlas in på tre 

sätt: direkta observationer, experiment eller intervjuer.35 Våra primärdata har till 

stor del samlas in genom intervjuer. 

 

Det finns enligt Yin sex olika källor för att införskaffa empiri: dokument, arkiv, 

intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter.36 

Förutom intervjuer med anställda på fallföretagen baseras empirin även till viss del 

på olika dokument, arkiv och direkta observationer.  

 

2.3.3 Intervju 

Vi tog kontakt med fallföretagen via telefon för att bestämma tid och plats för möte. 

De intervjuer som genomfördes var i form av personliga intervjuer där vi fick 

besöka företagen på plats. Vi använde oss av strukturerade fakta- och 

åsiktsintervjuer. Strukturerade intervjuer innebär öppna frågor utan bundna 

svarsalternativ. Dessa frågor har ingen speciell ordningsföljd men följer ändå en 

intervjuguide/mall och berör ett visst tema.37  

 

De som intervjuades i ”Smålandstruckar” ville vara anonyma och har därför fått 

fiktiva namn. ”Rolf Karlsson” är fabrikschef/produktionschef och har arbetat i 

företaget sedan 2001. Intervjuerna med Rolf genomfördes på Smålandstruckar den 

sjunde april och den tredje maj. ”Camilla Nilsson” är ny inköpschef på 

Smålandstruckar men har tidigare arbetat i ett annat företag i koncernen. Camilla 

intervjuades på Smålandstruckar den tredje maj.  

 

Hos IV Produkt AB genomfördes en intervju med produktions- och personalchefen 

Leif Svensson den elfte april. MPS- och logistikansvarige Fredrik Johnsson 
                                                 
34 Arbnor, I. och Bjerke, B., 1994, s.241 
35 Ibid., s. 241 
36 Yin, R.K., 2003, s. 85 
37 Krag Jacobsen, J., 1993, s. 15ff. 
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intervjuades den elfte april och den femte maj på IV Produkt då vi även blev visade 

runt i fabriken.  

 

2.4 Litteraturval 

Den teoretiska referensramen i uppsatsen baseras på böcker och vetenskapliga 

artiklar. Böckerna behandlar ämnet outsourcing generellt medan artiklarna är mer 

fördjupade i ämnet risker med outsourcing och riskhantering. Vi har sökt i 

databaserna Business Source Premier (EBSCO), Science Direct och ELIN efter 

vetenskapliga artiklar. De sökord vi har använt oss av är: outsourcing, risk och 

problems. Vi har valt att, förutom böckerna för metodavsnittet, utgå från nyare 

böcker. Vidare har vi valt att utgå från artiklar publicerade mellan åren 2000 och 

2006. Detta för att vi ska få aktuell information att basera vår studie på.   

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Det finns två olika kriterier för att kontrollera uppsatsens kvalitet: validitet och 

reliabilitet. Uppsatsens validitet kan mätas i begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet. Begreppsvaliditet uppnås genom att använda olika 

informationskällor för att samla in bevis, fastställa beviskedja i uppsatsen och låta 

informanterna kontrollera informationen.38 För att försäkra oss om att uppsatsen har 

begreppsvaliditet har vi använt oss av olika informationskällor samt behållit de data 

vi har samlat in i form av dokument, intervjumall och anteckningar. Vi har även 

återkommit till våra informanter för att kontrollera att vi har tolkat information 

korrekt. 

 

Intern validitet eftersträvas i casestudier där orsakssamband studeras. Eftersom 

denna uppsats inte är någon orsakscasestudie kan inte intern validitet uppnås. Extern 

validitet behandlar generaliserbarhet av en uppsats resultat, det vill säga att samma 

slutsatser ska kunna dras vid liknande case.39  Vi har valt att använda oss av två 

liknande fallföretag/case i vår studie för att kunna påvisa generaliserbarhet.  

 

                                                 
38 Yin, R.K., 2003, s. 33ff. 
39 Ibid., s. 33ff.  
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Reliabilitet innebär att studien är korrekt utförd. Om samma undersökning skulle 

göras igen ska slutsatserna bli desamma.40 För att lyckas med detta måste studien 

dokumenteras ordentligt; all fakta och alla dokument ska sparas. Undersökningen 

ska genomföras som om någon övervakar arbetet.41 Det måste även framgå om 

resultatet av studien beror på tillfälligheter och hur exakt mätningen är.42 Eftersom 

vi är tre författare som alla närvarade vid intervjuer dokumenteras dessa ordentligt 

och ingen viktig information faller bort. För att nå hög reliabilitet sparas de 

dokument och fakta som har erhållits.  

 

2.6 Källkritik 

Artikeln Innovation risks of strategic outsourcing av Hoecht och Trott har en 

avvikande syn gentemot andra källor om vad strategisk outsourcing innebär. Detta 

är något som vi måste ta hänsyn till när tolkningar görs utifrån denna artikel. 

 

Den teoretiska referensramen baseras till stor del på vetenskapliga artiklar, detta 

eftersom antalet böcker på området är mycket begränsat. De böcker vi har använt 

oss av handlar om ämnet outsourcing, men berör inte risker tillräckligt mycket och 

tar inte upp riskhantering. Att använda vetenskapliga artiklar menar vi dock är 

positivt eftersom de är mer specifika och aktuella än böcker inom ämnet.  

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
40 Thurén, T., 2002, s. 22 
41 Yin, R.K., 2003, s. 38f.  
42 Andersen, I., 1998, s. 85 
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2.7 Tidplan 
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3. Teoretisk referensram  
 
I detta avsnitt behandlas begreppet outsourcing, olika risker med outsourcing av 

produktion samt hantering av dessa ur en teoretisk synvinkel.  

3.1 Outsourcing 

Outsourcing innebär att företag externaliserar delar av verksamheten till en 

utomstående part.43 Genom att outsourca kan företag uppnå kostnadsfördelar men 

outsourcing har även flera andra fördelar. Det medför bland annat ökade 

försäljningsmöjligheter, tillgång till ny expertis, lägre årliga kostnader, mer tid att 

kunna fokusera på kärnverksamheten, strategi och större konkurrenskraft.44 

Outsourcing kan sägas omvandla fasta kostnader till rörliga inköpskostnader.45 

Istället för att tillverka och producera dessa själva ligger fokus mer på aktiviteter 

nära kunden.46  

 

3.1.1 Nivåer av outsourcing 

Det finns tre olika nivåer av outsourcing. Dessa är taktisk outsourcing, strategisk 

outsourcing och förändringsoutsourcing. Taktiskt outsourcing används ofta för att 

lösa problem i företaget, exempelvis om det har brist på likvida tillgångar och inte 

kan göra nödvändiga investeringar.47 För att kunna hålla verksamheten uppdaterad 

kan det krävas stora investeringar. Vid outsourcing överlåter företaget ansvaret för 

investeringarna för den outsourcade delen av verksamheten till den externa parten.48 

Taktisk outsourcing fokuserar på direkta kostnadsbesparingar. Taktisk outsourcing 

är även vanligt vid omstruktureringar inom företaget. Vid denna nivå av outsourcing 

är det viktigast att utforma ett bra kontrakt och se till att det följs.49 Vid taktisk 

outsourcing står beslutet mellan att utföra aktiviteten själv eller att lägga ut 

produktionen till en extern part. Möjligheten att kunna tillverka produkterna själv 

måste dock finnas kvar.50  

                                                 
43 Bengtsson, L. et al., 2005, s. 11 
44 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 20, 37 
45 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 673 
46 Bengtsson, L. et al., 2005, s. 48 
47 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 20f. 
48 Ibid., s. 38 
49 Ibid., s. 21 
50 Ibid., s. 352 
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Vid strategisk outsourcing eftersträvas långsiktiga relationer och partnerskap där 

båda parter drar nytta av samarbetet. Genom att överlåta delar av den operativa 

verksamheten till en extern part kan företagsledningen fokusera på strategiska 

frågor inom verksamheten. Vad strategisk outsourcing innebär varierar i teorin. 

Brown och Wilson menar att strategisk outsourcing innebär att samarbeta med 

några få utvalda leverantörer istället för att använda sig av flera olika.51 Quélin och 

Duhamel går djupare i sin definition av strategisk outsourcing. De menar att 

strategisk outsourcing innebär att företag outsourcar antingen aktiviteter som stödjer 

kärnverksamheten, exempelvis IT-funktioner och logistik, eller aktiviteter som 

ligger nära kärnverksamheten och skapar konkurrensfördelar. Även outsourcingen 

av dessa aktiviteter ska ske på lång sikt. Helst ska detta innebära att personal och 

tillgångar förflyttas till leverantören.52  

 

Förändringsoutsourcing används av företag för att kunna förändra, förnya och utöka 

sin verksamhet och sina marknader. Här eftersträvas innovationer genom 

samarbeten med externa parter med specialistkompetens.53  

 

3.1.2 Outsourcing av företags kärnverksamhet 

En fråga företag måste ta ställning till när de har bestämt sig för att outsourca är om 

de ska outsourca sin kärnverksamhet eller inte. Ett företags kärnverksamhet är 

processer som ger kundvärde, konkurrensfördelar samt har möjlighet att utvidgas 

och utvecklas. Många forskare anser att kärnprocesser och spetskompetens som ger 

företaget konkurrensfördelar inte bör outsourcas. Detta eftersom det finns en stor 

risk att dessa kunskaper då sprids till konkurrenter och konkurrensfördelar går 

förlorade.54 Genom att endast outsourca icke-kärnverksamhet kan företaget 

fokusera mer på kärnverksamheten.55  

 

                                                 
51 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 21ff.  
52 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 648 
53 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 24f. 
54 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 673 
55 Beasley, M. et al., 2004, s. 24 
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En del författare anser dock att det kan vara fördelaktigt att outsourca 

kärnverksamhet.56 Baden-Fuller, Targett och Hunt har identifierat fyra situationer 

där kärnverksamhet bör outsourcas: när företag har halkat efter sina konkurrenter 

och måste komma ifatt, när det som tidigare ansågs vara kärnkompetens får mindre 

betydelse och ny kompetens utgör kärnverksamheten, när tekniken utvecklas och 

företagets kärnkompetens blir föråldrad och företaget måste få tillgång till ny 

kompetens och kunskap, eller när marknader växer och företaget måste nätverka för 

att kunna nå ut på marknaden.57     

 

 

3.2 Risker och riskhantering vid outsourcing av produktion  

Risk kan definieras som sannolikheten för fara, skada, förlust eller andra icke 

önskvärda konsekvenser. Risk kan uppskattas genom att multiplicera sannolikheten 

att förlusten inträffar med betydelsen av förlusten. Företagsledningar kan ibland 

fokusera mer på storleken av förlusten än på sannolikheten att den inträffar.58 Det 

kan vara farligt att förbise risker och dess konsekvenser som ensamma inte utgör 

något större hot men som tillsammans med andra risker kan orsaka stor skada.59  

 

Olika organisationer har olika attityder till risktagande och därför varierar även 

riskhanteringen företag emellan.60 Vilka risker som uppstår vid outsourcing beror 

på vad och hur företaget outsourcar. Risk vid outsourcing kan definieras som 

negativa konsekvenser av ett outsourcingbeslut.61 Många risker kan anses vara 

antingen strategiska risker eller operationella risker.62 De strategiska riskerna 

karaktäriseras av att de orsakas medvetet av leverantören.63 Strategiska risker kan 

även vara risker som uppstår vid outsourcing som berör kärnverksamheten, de kan 

då även kallas marknadsrisker. Operationella risker innefattar risker som berör 

                                                 
56 Berggren, C. och Bengtsson, L., 2004, s. 212 
57 Baden-Fuller, C., Targett, D. och Hunt, B., 2000, s. 286 
58 Harland, C. et al., 2002, s. 52f. 
59 Beasley, M. et al., 2004, s. 24 
60 Harland, C. et al., 2002, s. 54 
61 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 656 
62 Beasley, M. et al., 2004, s. 25ff. 
63 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
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själva verksamheten, exempelvis avbrott i leverantörskedjan.64 Dessa risker orsakas 

inte medvetet av leverantören.65  

 

3.2.1 Principal-agentproblemet66  

När ett företag lämnar ifrån sig en del av sin produktion till en extern part kan detta 

leda till ett välkänt problem, det så kallade principal-agentproblemet. Detta problem 

innebär att det outsourcande företaget (principalen) och leverantören (agenten) har 

olika mål och intressen med samarbetet, vilket kan leda till risken att leverantören 

medvetet underpresterar. Det blir därmed en strategisk risk. Leverantören vill arbeta 

så lite som möjligt för full betalning. Tre exempel på denna risk är att leverantörens 

anställda arbetar för lite eller ibland inte alls, att leverantören använder mindre 

kvalificerad personal än vad som är avtalat eller att nödvändiga eller tillräckliga 

investeringar inte görs av leverantören. Dessa tre händelser inträffar endast om 

leverantören har alternativ användning för resurserna som kan generera ett bättre 

resultat.  

 

Ett sätt att reducera risken för att leverantören underpresterar är att ha mer 

övervakning eftersom dessa händelser är dolda för det outsourcande företaget. En 

annan lösning kan vara att använda sig av två eller flera konkurrerande leverantörer 

och sedan välja den bäst presterande. Ytterligare en lösning kan vara att företaget 

kompenserar leverantören för ökad prestation, detta för att sporra leverantören att 

verka för det outsourcande företagets intressen.  
 

3.2.2 Komplex leverantörskedja 

Outsourcing kan användas för att få tillgång till den bästa kunskapen på den globala 

marknaden, detta leder även till att företags leverantörsnätverk blir globaliserade.67 

När företag använder sig av offshoring blir leverantörskedjan längre och även mer 

komplex. Det blir svårare för företag att snabbt få hem produkter som kunden har 

beställt eftersom ledtiderna blir längre. Detta i sin tur leder till risken att företaget 

                                                 
64 Beasley, M. et al., 2004, s. 25f. 
65 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
66 Ibid., s. 3ff. 
67 Harland, C. et al., 2002, s. 52 
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inte kan vara kundorderstyrt. Det gör även Just In Time-strategin svår att tillämpa. 

Den långa leveranstiden kan även leda till ökad lagerhållning hos det outsourcande 

företaget.68 Om leverantören är belägen långt bort från företaget finns det risk att 

leverantören inte ger företaget en bra service. Detta bör tas hänsyn till om företaget 

vill kunna göra akuta förändringar i produktionen.69  

 

Vid förseningar eller fel på produkten från leverantören drabbas både det 

outsourcande företaget och kunderna. Om varorna måste skickas tillbaka till 

leverantören för omarbete kan det bli stopp i produktionen och företaget får 

missnöjda kunder.70 Om något skulle inträffa i produktionen hos leverantören som 

medför stopp eller förseningar är detta en operationell risk, det vill säga den orsakas 

inte medvetet av leverantören.71  

 

Gemensam teknik- och produktutveckling blir svårare och tar längre tid om 

företaget använder sig av flera leverantörer som ligger långt bort. Vid denna typ av 

samarbeten kan företag endast hantera ett fåtal nära relationer. Vid fler leverantörer 

kan företaget istället behöva använda sig av standardiserade produkter för att 

leverantörskedjan inte ska bli för komplex.72 Risken för stopp eller förseningar i 

leverantörskedjan beror bland annat på det geografiska avståndet mellan företaget 

och leverantören, därför kan användning av lokala leverantörer vara en lösning.73

 

3.2.3 Förlorad kompetens 

Vid outsourcing av produktion kan det ses som att företag hyr in kompetens från 

leverantörer.74 Problemet med detta är att outsourcande företag då inte har kvar 

någon egen kompetens på området.75 Det blir då svårt för företag om de bestämmer 

sig för att insourca denna verksamhet igen.76 De som tidigare var anställda inom 

                                                 
68 Stamm, D.J. 2005, s. 22 
69 Bragg, S.M., 1998, s. 20 
70 Beasley, M. et al., 2004, s. 25 
71 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
72 Bengtsson, L. et al., 2005, s. 158f. 
73 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
74 Berggren, C. och Bengtsson, L., 2004, s. 213 
75 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
76 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 656 
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den outsourcade verksamhetsdelen har troligtvis sagts upp eller omskolats.77 En 

annan risk med att förlora kompetensen är att företag inte längre effektivt kan 

utvärdera kvaliteten på leverantörernas tjänster.78 Förlorad kompetens inom företag 

är en oundviklig konsekvens av att outsourca delar av sin verksamhet79 och därför 

finns det inga konkreta lösningar på detta problem i teorin som används för denna 

uppsats. Denna risk kan varken ses som operationell eller strategisk. 

 

3.2.4 Beroende av en leverantör 

En risk med outsourcing är att företag binder upp sig med en leverantör och kan då 

bli beroende av denna leverantör. Om leverantören får problem att leverera i tid 

eller går i konkurs kan detta medföra stora negativa konsekvenser och operationella 

risker för det outsourcande företaget.80  

 

Om ett företag endast har en leverantör för en produkt eller verksamhetsdel har de 

inga andra alternativ än att använda sig av denna leverantör. Leverantören kan då 

utnyttja företaget vid nya kontraktsförhandlingar till sin egen fördel, exempelvis 

pressa upp priserna. Det outsourcande företaget har då inget annat val än att gå med 

på de nya förutsättningarna. Detta är en medveten handling av leverantören och 

därför en strategisk risk för det outsourcande företaget.81  

 

För att minska risken för att bli beroende av en leverantör kan företag använda sig 

av flera olika leverantörer vid outsourcing.82,83 Genom att dela upp volymen av 

produkten som outsourcas mellan konkurrerande leverantörer, så kallad horisontell 

uppdelning, reduceras risken kraftigt eftersom företaget då har flera alternativ. 

Vidare kan företaget utifrån dessa alternativ så småningom välja ut den bästa 

leverantören. Genom övervakning och bra kommunikation med leverantörerna kan 

risken att företaget blir lurade av sina leverantörer minskas eftersom de då snabbare 

                                                 
77 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
78 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 656f.  
79 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
80 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 656 
81 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
82 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 675 
83 Aron, R. et al., 2005, s. 8 
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upptäcker detta. Att ha hård övervakning av sina leverantörer är dock mycket 

kostsamt för det outsourcande företaget. 84

 

3.2.5 Informationsläckage 

Risken att information läcker ut till konkurrenter uppstår vid alla 

outsourcingsamarbeten, men är speciellt skadlig för företag vid outsourcing av 

kunskapsintensiva verksamhetsdelar och vid gemensam forskning och utveckling. 

Det blir en avvägning mellan tillgången till spetskompetens vid samarbete med 

forskning/utveckling och risken att förlora kompetens till konkurrenterna. Ju mer 

företag öppnar upp sig i samarbeten med leverantörerna, desto större blir risken att 

känslig information läcker ut till konkurrenter.85 Om information om 

kärnverksamhet och strategier läcker ut kan företag förlora konkurrensfördelar på 

marknaden86. Detta är en strategisk risk om leverantören medvetet läcker 

information till konkurrenterna. Informationsläckage har blivit en allt viktigare risk 

att ta hänsyn till eftersom information är en mycket värdefull tillgång i dagens 

högteknologiska samhälle.87

 

För att reducera risken för informationsläckage kan företag använda sig av vertikal 

uppdelning det vill säga att processer delas in i olika aktiviteter som läggs ut på 

olika leverantörer. Genom denna uppdelning får leverantörer endast kunskap om en 

del av processen och de kan därför inte läcka information till konkurrenter om hela 

processen.88

 

3.2.6 Minskad flexibilitet 

Vid outsourcingsamarbeten kan företag ibland låsa upp sig med en leverantör och 

risken att inte kunna genomföra förändringar i verksamheten kan uppkomma. 

Risken för minskad flexibilitet bör analyseras redan när beslut om outsourcing tas. 

Det är viktigt att försäkra sig om att leverantören har kapacitet att i framtiden kunna 

                                                 
84 Aron, R. et al., 2005, s. 2ff. 
85 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 673ff. 
86 Beasley, M. et al., 2004, s. 24 
87 Aron, R. et al., 2005, s. 3 
88 Ibid., s. 8f. 
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förändras samt göra investeringar vid teknikutveckling och förändringar på 

marknaden.89 När beslut väl har tagits kan risken för minskad flexibilitet 

uppkomma under avtalstiden och därför bör risken behandlas vid 

avtalsförhandlingar. Om avtalen är för detaljerade och strikta låser båda företag upp 

sig i icke flexibla samarbeten. Även tilliten mellan företagen kan försvagas genom 

alltför strikta avtal som anger vad som får och inte får göras i detalj.90  

 

För att nå flexibilitet är det viktigt att kontrakten innehåller öppna klausuler men 

samtidigt inte blir vagt formulerade eller utelämnar vissa problem som kan uppstå.91 

Risken att förlora flexibilitet kan reduceras genom att använda mer öppna kontrakt 

där utrymme för förändringar och justeringar finns. Flexibilitet i samarbetet kan 

även uppnås genom gemensamt beslutsfattande och gemensamma mål mellan 

parterna. Vid användande av öppna kontrakt och gemensam målsättning kan det 

vara till fördel att använda sig av belöningar till leverantören när de uppfyller de 

uppsatta målen.92

 

3.2.7 Humankapitalrisk 

En samhällsekonomisk risk vid outsourcing är att företag ibland tvingas säga upp 

personal eftersom arbetstillfällen flyttas från företag. Outsourcing kan därmed få en 

negativ klang och det outsourcande företaget kan få dåligt rykte.93,94 En av 

företagets största utmaningar vid outsourcing är att hantera personalförflyttningar på 

ett bra sätt.95 En lösning på problemet med uppsägningar är att omskola personalen. 

Även i de fall då de anställda kan vara kvar i företaget efter omskolning kan det 

uppstå problem. De anställda kanske är missnöjda med sina nya arbetsuppgifter 

vilket kan resultera i att de inte är motiverade att utföra ett bra arbete. Om 

motivationen sjunker kan även effektiviteten i verksamheten sjunka.96

 

                                                 
89 Quélin, B. och Duhamel, F., 2003, s. 657 
90 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 676 
91 Barthélemy, J., 2001, s. 61 
92 Hoecht, A. och Trott, P., 2006, s. 676 
93 Beasley, M. et al., 2004, s. 26 
94 Bragg, S.M., 1998, s. 7 
95 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 29 
96 Beasley, M. et al., 2004, s. 26 
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Ett sätt att reducera humankapitalrisken är att välja leverantörer som garanterar 

anställning för flertalet av det outsourcande företagets personal för 

verksamhetsdelen som outsourcas. Dessa leverantörer bör även garantera att behålla 

personalen en tid framöver.97  

 

3.2.8 Enterprise Risk Management 

Företagsledningar bör utvärdera och bedöma samtliga risker som kan uppstå i eller 

påverka företag. Ett beslut om outsourcing kan öka den sammanlagda risknivån i 

företag så att nivån överstiger företags risktolerans. De risker ett outsourcingsbeslut 

medför bör därför analyseras. Detta kan göras genom att använda The Committee of 

Sponsoring Organizations (COSO) riskhanteringsmodell.98  

 

COSO har skapat ett dokument för att underlätta identifiering, bedömning och 

hantering av risk i organisationer. Detta kallas Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework (ERM). I ERM definieras företagsriskhantering som ”a 

process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, 

applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential 

events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to 

provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives”.99

 

Modellen är tredimensionell och de tre dimensionerna är: mål, företagsenheter samt 

risk- och kontrollkomponenter. De fyra olika typer av mål som företagsledningar 

måste uppfylla för att nå företags mål är strategiska mål, operationella mål, mål för 

de interna och externa rapporterna samt mål för att hjälpa företag att följa lagar och 

regler.100   

 

Det finns åtta risk- och kontrollkomponenter: 

1. Intern miljö: Denna komponent är grunden för de övriga komponenterna 

och behandlar företagskultur och riskmedvetenhet hos de anställda. 

                                                 
97 Bragg, S.M., 1998, s. 7f. 
98 Beasley, M. et al., 2004, s. 24f. 
99 Romney, M.B. och Steinbart, P.J., 2006, s. 195f.  
100 Ibid., s. 197 
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2. Målsättning: Detta är processen att formulera de fyra målen så att de 

stödjer företagets affärsidé och stämmer överens med företagets 

risktolerans.  

3. Händelseidentifikation: Detta innebär identifiering av händelser som kan 

påverka företagets möjlighet att implementera dess strategi och nå målen. 

Händelserna ska klassificeras som risker eller möjligheter.  

4. Riskbedömning: Riskers sannolikhet och positiva eller negativa påverkan 

ska bedömas individuellt och i riskkategorier.  

5. Riskrespons: Ledningen kan undvika, reducera, dela eller acceptera risker 

beroende på företagets risktolerans.  

6. Kontrollaktiviteter: Detta införs på alla nivåer i organisationen för att 

implementera ledningens riskrespons, kontrollpolicies och procedurer. 

7. Information och kommunikation: Information om företaget och ERM-

komponenterna måste identifieras och kommuniceras så att de anställda 

kan uppfylla sitt ansvar.  

8. Övervakning: ERM-processerna måste kontinuerligt övervakas och 

modifieras om nödvändigt.101  

 

De fyra företagsenheterna i modellen är: ett företag som helhet, divisioner, 

företagsenheter och dotterföretag. Varje risk- och kontrollkomponent kan behandlas 

på alla nivåer i organisationen.102   

 

3.2.9 Val av leverantör 

Att välja rätt leverantör vid outsourcing är viktigt eftersom fel leverantör kan öka de 

operationella riskerna.103 Företag bör inte välja leverantör enbart efter lågt pris.104 

Det finns många andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av leverantör 

exempelvis: rykte, erfarenhet, finansiell ställning,105,106 att leverantörer är öppna för 

                                                 
101 Romney, M.B. och Steinbart, P.J., 2006, s. 197f. 
102 Ibid., s. 197f. 
103 Beasley, M. et al., 2004, s. 25 
104 Bragg, S.M., 1998, s. 18 
105 Ibid., s. 19f. 
106 Greaver, M.F., 1999, s. 174ff.  
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gemensam problemlösning107 samt om leverantörer är belägna i närheten av 

företag.108  

 

3.2.10 Relationer till leverantörer 

Alla relationer med leverantörer måste vårdas. Det krävs noggrann planering, 

ömsesidigt stöd, förståelse och gemensam problemlösning för att uppnå en bra 

relation.109 Genom att etablera ett förtroende och ha tillit till leverantörer kan 

företaget reducera opportunistiskt beteende från leverantören. Annars kan 

leverantören utnyttja situationer som inte har fastställts i avtalet. Om outsourcande 

företag och leverantörer har förtroende för varandra kan de istället tillsammans 

försöka lösa problemet eller situationen.110 Ett sätt att etablera en bra relation med 

sin leverantör är att ha personal på plats eller att välja en leverantör där den egna 

produktionen upptar största delen av leverantörers verksamhet.111 Genom att vara 

en stor kund hos leverantörer kan företag försäkra sig om att bli prioriterade.112  

 

Om företag använder en stor, standardiserad, högvolymleverantör kan det vara svårt 

att snabbt få igenom sina produktidéer. Därför bör företag istället ha nära 

samarbeten med få partners där de blir prioriterade. Om företag och leverantör har 

gemensam produktutveckling blir det näst intill omöjligt för företaget att hantera 

flera nära relationer.113  

 

3.2.11 Förbättringscykeln114

När problem uppstår i en organisation är det viktigt att hantera dessa på ett sådant 

sätt att företaget lär av problemen och förbättras. Ett exempel på ett sådant 

tillvägagångssätt är Planera – Gör – Studera – Lär, den så kallade 

förbättringscykeln.  

 

                                                 
107 Greaver, M.F., 1999, s. 176 
108 Bragg, S.M., 1998, s. 20 
109 Brown, D. och Wilson, S., 2005, s. 129 
110 Barthélemy, J., 2001, s. 64 
111 Biederman, D., 2005, s. 17 
112 Bragg, S.M., 1998, s. 243 
113 Bengtsson, L. et al., 2005, s. 158 
114 Bergman, B. och Klefsjö, B., 2001, s. 214ff. 
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 Planera: När problem uppstår måste de först identifieras. Sedan kan en 

projektgrupp utses för att tillsammans hitta orsaker till problemen och 

diskutera fram idéer till lösningar.  

 Gör: En arbetsgrupp utses för att vidta beslutade åtgärder. Alla i 

arbetsgruppen bör förstå problemet och de beslutade åtgärderna. 

 Studera: Resultatet av åtgärderna utvärderas för att se om det har gett någon 

förbättring. Vid förbättring ska det nya resultatet bibehållas.  

 Lär: Målet är att företaget ska lära av processen för att undvika att samma 

problem uppstår igen.  

 

Denna process kan upprepas om den inte gav något resultat eller om ytterligare 

förbättringar vill uppnås.  

 

3.2.12 Konceptuell modell 

Nedan presenteras en konceptuell modell av uppsatsens teoretiska referensram (se 

figur 3) om risker och riskhantering vid outsourcing av produktion. Denna modell 

sammanfattar teorin på området för att enklare kunna göra jämförelser med empirin 

och de två fallföretagen. Val av leverantörer och relationer till dessa är två 

överhängande faktorer som påverkar risker och riskhantering i outsourcande 

företag. Även riskhanteringsmodellen ERM är en överhängande faktor som kan 

underlätta för företag att upptäcka risker och hantera dessa. Riskhanteringsprocesser 

bör fungera som en förbättringscykel där företag strävar efter förbättring och 

lärande.  
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4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den insamlade informationen från fallföretagen. 

Informationen baseras på intervjuer med anställda på företagen. 

4.1 Smålandstruckar AB  

Smålandstruckar AB är ett truckföretag i Småland som specialiserar sig på 

montering och företaget har 550 anställda.115 Företaget omsatte år 2005 cirka en 

miljard kronor och ingår i en stor koncern.  

 

Smålandstruckars verksamhet innefattade från början allt ifrån plåtbearbetning till 

montering av färdig truck, men sedan slutet av 1990-talet har de outsourcat stora 

delar av verksamheten. Koncernen hade en strategi att satsa på aktiviteter nära 

kunden, det vill säga eftermarknaden. Outsourcingen var ett långsiktigt strategiskt 

beslut för att kunna fokusera på kärnverksamheten och inte för kortsiktiga 

kostnadsbesparingar. Smålandstruckar började outsourca för att kunna växa, vilket 

de har lyckats med. År 2001 tillverkades 1,4 truckar per anställd och år, nu år 2006 

tillverkas 5 truckar per anställd och år.  

 

De verksamhetsdelar som outsourcas är: hyttillverkning, chassitillverkning, 

ämnesverkstaden för chassitillverkningen, gaffelsvetsning, masttillverkning och 

svetsning. Smålandstruckar har tre olika chassiklasser: lightchassi, mediumchassi 

och heavychassi. Processen med att lägga ut verksamhet har varit en pågående 

process som började 1996 och avslutades 2005. 

 

Rolf anser att outsourcing är fördelaktigt men att det finns stora risker och företaget 

måste se långsiktigt på outsourcingen. Rolf anser att Smålandstruckars outsourcing 

kanske har varit för generell och de har outsourcat hela verksamhetsdelar. De borde 

istället ha tänkt på vilka processer som är strategiskt viktiga att behålla och vilka 

som är strategiskt viktiga att outsourca. Camilla anser att det är bra med outsourcing 

av hela verksamhetsdelar och inte delprocesser. Detta för att Smålandstruckar då 

                                                 
115 www.foretagsfakta.se 
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kan outsourca maskiner och personal så att all kompetens finns samlat på ett ställe, 

annars tror Camilla att företaget inte hade kunnat växa. 

 

Kärnverksamheten är olika i koncernen och i företaget i Småland. Rolf menar att ur 

koncernens synvinkel är marknadsföring, produktutveckling och eftermarknad 

spetskompetensen. Enligt Camilla är koncernens kärnverksamhet installation av 

drivlina och svetsade strukturer. I företaget Smålandstruckar ligger fokus på 

montering och framför allt logistik i form av att styra materialflödet till och från 

fabriken.  

 

4.1.1 Komplex leverantörskedja 

Enligt Rolf är de största riskerna för avbrott i leverantörskedjan naturkatastrofer och 

bränder hos leverantörerna. Smålandstruckar har inga försäkringar för stopp i 

produktionen eftersom det skulle bli för dyrt samt att de har ett oregelbundet, 

flexibelt flöde. Företaget har ett reservdelslager men att använda detta vid 

förseningar och avbrott i leverantörskedjan skulle inte räcka som åtgärd för att hålla 

produktionen uppe. Vid produktion utomlands räknar Smålandstruckar med risken 

för längre ledtider och mer komplex leverantörskedja. De lägger därför ner mer tid 

på och fler besök hos utländska leverantörer på grund av att de medför fler risker. 

Hyttillverkningen outsourcas till ett företag i Finland, mediumchassin tillverkas i 

Estland och Tjeckien och heavychassin tillverkas i Polen. För dessa leverantörer blir 

därmed leverantörskedjan längre. De övriga leverantörerna ligger i Sverige, de 

flesta i Småland. Rolf anser att det är önskvärt att ha fler leverantörer men det är 

onödigt kostsamt vid små volymer. Masttillverkningen outsourcas till en svensk 

leverantör med ett femårigt kontrakt. Istället för att lägga tillverkningen i 

leverantörens fabrik i Estland hyr leverantören nu in sig i Smålandstruckars lokaler. 

Leverantören köpte inventarier och tog över anställda av Smålandstruckar.  

 

Vid outsourcing av hyttillverkning är logistiken mycket svår och det blir lång ledtid 

till kund bland annat eftersom det är många kundanpassningar i hytten. En eventuell 

lösning på detta, anser Rolf, skulle kunna vara att Smålandstruckar köper in 

standardprodukter och gör kundanpassningarna själva. Smålandstruckar ansvarar för 

logistiken från leverantörer, detta för att de ska kunna styra sina leveranser bättre.  
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Om något skulle inträffa har Smålandstruckar back up-leverantörer, bland annat 

gamla leverantörer, för vissa verksamhetsdelar. För mediumchassitillverkning 

använder sig företaget av två leverantörer och leverantören för heavychassi har flera 

fabriker som de skulle kunna använda för Smålandstruckars produktion. För dessa 

två verksamhetsdelar reduceras därför risken för stopp i Smålandstruckars 

verksamhet. Även konsekvenserna av avbrott i leverantörskedjan blir mindre 

betydande. Även om Smålandstruckar inför dessa tillfälliga lösningar skulle det 

ändå medföra kortare stillestånd och ökade kostnader.  

 

4.1.2 Förlorad kompetens  

Den största risken med outsourcing på lång sikt är enligt Rolf kompetensdränering, 

det vill säga att kompetensen försvinner från företaget. Vid avtal väljer 

Smålandstruckar leverantörer som har kunskapen men risken finns att de kanske 

inte har den bästa kompetensen om några år. Rolf menar att: 

 

”Vi blir aldrig bättre än leverantörernas kunskap.” 

 

På lång sikt blir det en risk med förlorad kompetens då kompetensen inte utvecklas 

på grund av att de inte får någon ärlig eller naturlig feedback från leverantören vid 

outsourcing. Språk, kultur och avstånd kan göra detta ännu svårare. 

 

Det har skett en kompetensförflyttning från produktion till inköp på grund av 

outsourcing. Inköparna måste ha bra kompetens och information om den 

outsourcade produktionen. De måste ha en bra och ärlig dialog med leverantörerna, 

framför allt måste de hålla sig uppdaterade på kompetensen. Ett sätt att införskaffa 

och uppdatera kompetens är genom att benchmarka företag med liknande 

verksamhet. Smålandstruckar är inte delägare i någon leverantör men de kanske kan 

bli det i framtiden. Rolf anser att det kan vara bra att bli delägare i en strategiskt 

viktig leverantör. De får då inflytande över kompetensen och denna försvinner då 

inte från företaget. Smålandstruckar förvärvar kunskap genom nära samarbeten 

eftersom deras leverantörer är långt fram i utvecklingen och är marknadsledande 

inom sitt område. Camilla anser att de har kunskapen kvar i företaget fastän de inte 
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har kvar kompetensen att tillverka. Hon anser vidare att företaget kanske till och 

med har mer kunskap nu eftersom leverantörerna har de outsourcade 

verksamhetsdelarna som kärnkompetens.  

 

4.1.3 Beroende av en leverantör 

Rolf menar att leverantörer förhandlar och lägger fram information till sin egen 

fördel. Detta är en ökad risk när Smålandstruckar endast har en leverantör för en 

verksamhetsdel. För lightchassitillverkningen har företaget ingen back up-

leverantör. Om denna leverantör inte kan leverera skulle det medföra minst en till 

två veckors stillestånd. Smålandstruckar får då utnyttja sitt kontaktnät för att snabbt 

hitta en ny leverantör, vilket medför nya risker. Det finns endast en hyttleverantör 

för hela koncernen. Om något skulle inträffa med denna leverantör skulle 

Smålandstruckar få stillestånd i tre till fyra månader. Det är dock en ekonomisk 

omöjlighet att ha två hyttleverantörer. Smålandstruckar har reducerat denna risk för 

verksamhetsdelen mediumchassitillverkning genom att använda sig av horisontell 

uppdelning mellan två leverantörer.  

 

4.1.4 Informationsläckage 

Rolf anser att det inte går att skriva kontrakt om att leverantörer endast får använda 

Smålandstruckars speciella tillverkningsteknik endast för dem, men 

informationsläckage anses ändå inte vara en stor risk. Detta eftersom 

Smålandstruckar inte uppfinner några revolutionerande produkter, anser Rolf. Enligt 

Camilla är inte informationsläckage någon risk eftersom detta regleras i avtalen. 

Smålandstruckar ger aldrig ut helhetsinformation om en produkt till en leverantör, 

utan de får endast information om komponenterna. Svetsade strukturer, som är en av 

koncernens kärnverksamheter, är outsourcade men Smålandstruckar äger 

konstruktionerna. Leverantörerna får inte hjälpa till vid ritningar och konstruktion 

på denna kärnverksamhet, men de har gemensam produktutveckling. 

Smålandstruckar vill inte avslöja ritningar och konstruktion eftersom de vill 

säkerställa kvaliteten i konstruktionen.  

 

 28



––––––Empiri–––––– 

4.1.5 Minskad flexibilitet 

Smålandstruckar är en relativt liten kund hos de flesta leverantörerna. Det kan 

därför vara svårt för företaget att få igenom sina krav hos leverantörerna, men Rolf 

anser att leverantörerna oftast är tillmötesgående. En lösning på svårigheterna med 

att få igenom företagets krav hade kunnat vara att göra globala inköp för hela 

koncernen. Tillsammans blir de då en större kund hos sina leverantörer. I avtalen 

om pris använder sig företaget av pris baserat på materialprisindex, om 

materialpriset ändrar sig mer än plus/minus fem procent får de förhandla fram ett 

nytt pris.  

 

De största riskerna är enligt Camilla kapacitetsbrist hos leverantören, flexibilitet och 

kvalitet även om hon anser att företaget inte har haft några problem med dessa 

risker. Minskad flexibilitet är ingen risk vid leverantörer utomlands enligt Camilla, 

förutsatt att de har bra kommunikation och informationsflöde. Vid drastiska 

förändringar kontaktar de leverantören direkt per telefon, annars gör de 

veckoutskick med rullande prognoser som sträcker sig nio månader framåt. I 

prognoserna kan leverantörerna se om de behöver göra investeringar eller 

nyanställningar. Camilla menar att: 

 

”Vi ger samma information till leverantörerna som vi själva har.” 

 

Rolf anser däremot att Smålandstruckar har svårt att göra prognoser eftersom de har 

många olika varianter av sina produkter. Därför är det svårt att ge snabb information 

till leverantörerna om verksamhetsförändringar, men de försöker lösa detta problem 

och bli bättre på prognoser.   

 

4.1.6 Humankapitalrisk 

Vid outsourcingen av masttillverkningen ville Smålandstruckar inte skicka varken 

själva verksamheten eller personal till leverantörens fabrik i Estland. Eftersom 

fabriken ligger långt bort kan det bli problem ur leveransaspekten. De vill även 

behålla kunskapen och kompetensen på plats för att kunna föra diskussioner. 

Smålandstruckar valde då att hyra in leverantören i sina egna lokaler samt överföra 
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personal till leverantören. Ett problem med detta var att det blev en svår omställning 

för personalen att vara på plats men inte längre vara en del av Smålandstruckar.  

 

120 arbetstillfällen har försvunnit från företaget sedan 2001. Ingen personal har 

dock sagts upp utan naturlig avgång eller omskolning har skett. Viss personal ville 

dock inte omskolas utan sade självmant upp sig. Vid behov av arbetskraft i 

verksamheter som senare skulle outsourcas hyrdes personal in. Detta för att slippa 

anställa ny personal som skulle behöva sägas upp vid outsourcingen.  

 

4.1.7 Kompetensöverföring 

Rolf anser att Smålandstruckar missade risken med kompetensöverföring när de 

började outsourca. Företaget hade personal som var upplärda för just deras 

produktion och hade interna dokument, tillverkningssätt samt oskrivna krav på 

detaljer som de inte tänkte på att överföra till leverantören. Alla ritningsunderlag 

kontrollerades inte innan outsourcingen började och därför blev det missar i 

produktionen hos leverantörerna. Smålandstruckar arbetar med att förtydliga 

ritningarna för leverantörerna, detta för att undvika att problemet uppstår igen. 

Företaget måste även tänka på att specificera exakt vad de vill ha, det de tar som 

självklart kanske inte leverantörerna tar som en självklarhet. För att undvika dessa 

risker kunde Smålandstruckar ha gjort utfallsprov hos leverantörerna.  

4.1.8 Riskanalys 

Riskanalys hos Smålandstruckar görs vid förändringar av verksamheten genom en 

standardmodell där risker, felfrekvens och utfall anges. Riskerna värderas på en 

skala mellan 1-5. Om risken gånger frekvensen är över 4 tas denna risk under 

beaktande. Denna analys görs av inköpsavdelningen. Smålandstruckar har en 

gemensam inköpsavdelning med ett annat företag i koncernen. Det gjordes även en 

SWOT-analys för outsourcingsbeslutet för fem till sex år sedan. De anställda gör 

riskanalyser i verksamheten varje dag, men dessa dagliga riskanalyser 

dokumenteras inte.  
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Enligt Camilla har företaget tillräcklig riskhantering och följer upp de åtgärder som 

vidtas. Rolf anser att de inte gör samma misstag två gånger eftersom de reflekterar 

över och lär av problemen.  

 

4.1.9 Leverantörsbedömning 

Leverantörsbedömningar görs av inköpsavdelningen. Dessa görs likadant för hela 

koncernen. Om en leverantör är godkänd av ett företag i koncernen är den godkänd 

för alla. När Smålandstruckar kontrollerar sina leverantörer godkänns även 

underleverantören och vid byte av underleverantör ska det oftast godkännas av 

Smålandstruckar. De kräver även certifikat och kvitto på grundmaterial på varje 

leverans.  

 

När företaget väljer leverantör beaktas framförallt de rangordnade kriterierna: 

kvalitet, leveranssäkerhet och pris/totalkostnad. De har som krav att leverantören 

har ett kvalitetssystem och skickar personal som på plats kontrollerar 

kvalitetssystemet. Företaget gör sedan uppföljningar av detta. Det görs även 

kontinuerliga ekonomiska bedömningar på leverantörerna som görs bland annat 

genom att studera halvårsbokslut. 

 

4.1.10 Relationer till leverantörer 

Smålandstruckar använder sig av långsiktiga avtal med sina 

outsourcingleverantörer, ofta på fem års sikt. Detta ger dem möjlighet att bygga upp 

bra relationer och att ha ett win-win-förhållande samt ger leverantören arbetsro och 

trygghet att investera. Camilla anser att: 

 

”Det går inte att hålla produktion uppe om man inte har bra relation till 

leverantören.” 

 

Informanterna menar att leverantörerna ses som samarbetspartners och de vill inte 

byta leverantörer utan hjälper dem istället vid behov. Kvalitetschefen och inköpare 

åker ut till leverantörerna vid problem för att diskutera fram lösningar på dessa. 

Smålandstruckar är mycket integrerat i leverantörerna eftersom de har kontakt med 

 31



––––––Empiri–––––– 

anställda på olika nivåer. Inköpsavdelningen har telefonkonferenser med 

leverantörerna varje vecka, men Camilla anser att personliga möten ger bäst effekt. 

För att överföra kunskap till sina leverantörer skickar Smålandstruckar i början av 

samarbetet ut svetsare, arbetsledare och produktionstekniker till leverantören för att 

vara några veckor hos dem. 

 

Företaget ska införa ett belöningssystem för sina leverantörer, som de kallar quality 

award. Detta ska göras i form av diplom till de fem bästa leverantörerna. De ska 

även lista de fem sämsta leverantörerna. Dessa tio ska sättas upp på en lista vid 

receptionen. Syftet med belöningssystemen är att de bästa leverantörerna ska 

synliggöras. Detta ska förbättra relationer och sporra till vidare förbättringar.  

 

Smålandstruckar engagerar vissa leverantörer i sin produktutveckling och de lovar 

då exklusivitet och att välja dessa leverantörer för tillverkningen för ytterligare 

några år. Företaget använder sig mer och mer av denna typ av partnerskap och 

måste då lita mer på sina leverantörer. De är därför noga med vilka de väljer till 

samarbetspartners. 

 

 

4.2 IV Produkt AB 

IV Produkt AB är ett företag i Växjö som tillverkar luftbehandlingsaggregat. IV 

Produkt ägdes först av koncernen Skanska men såldes sedan till den familjeägda 

koncernen IV Produkt Holding AB. Företagets omsättning 2005 var cirka 193 

miljoner kronor och företaget har 137 anställda.116  

 

IV Produkts kärnkompetens är produktutveckling och montering. Strategin är att de 

ska vara en bra sammansättningsfabrik. Outsourcing av tillverkning har varit en 

pågående process i cirka 15 år. Det har inte varit några drastiska förändringar utan 

outsourcingen har skett stegvis. IV Produkt valde att outsourca för att slippa stora 

investeringar, kunna växa och kunna använda lokalerna till det som de vill 

specialisera sig på. Outsourcingsbesluten växer fram i verksamheten och diskuteras 

                                                 
116 www.ivprodukt.se 
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bland de anställda, men de formella besluten tas av ledningen. De verksamhetsdelar 

som outsourcas är: tunnplåtsbearbetning, svetsning, målning och 

heatpipestillverkning. Alla IV Produkts outsourcingleverantörer är lokala företag. 

 

4.2.1 Komplex leverantörskedja 

IV Produkt konkurrerar mycket med korta ledtider. Ett sätt att minska ledtiderna är, 

enligt Fredrik, genom outsourcing. Ledtiderna har halverats på tio år, bland annat 

beroende på outsourcing men även på grund av teknikutveckling. Företaget 

outsourcar till geografiskt närliggande leverantörer, inom en radie på fem till sex 

mil. De vill undvika problem med logistiken och att leveranserna tar lång tid. 

Verksamheten är mycket kundorderstyrd och de kan behöva komponenter snabbt, 

vilket gör att det är fördelaktigt att ha lokala leverantörer. IV Produkt har undersökt 

leverantörer i Estland men de ansåg inte att det skulle löna sig eftersom det skulle 

medföra längre fraktavstånd och ökad logistikkostnad. De skulle då behöva köpa in 

större batcher, vilket skulle medför ökat lager. Hos IV Produkt är det leverantörerna 

som sköter frakten. Om stora omarbeten och fel uppstår skickas komponenterna 

tillbaka och debiteras leverantören. Detta är dock mycket ovanligt. Det är viktigt att 

få komponenter i tid så att det inte blir något stillestånd i produktionen.  

 

4.2.2 Förlorad kompetens 

IV Produkt ser inte förlorad kompetens som en risk. På kort sikt, cirka 5 till 10 år, 

tror Fredrik att företaget har kompetens kvar att kunna ta hem viss produktion igen 

eftersom de har samma personal och ledning kvar. De skulle då behöva köpa in nya 

maskiner och uppdatera personalens kompetens. På längre sikt har personalen bytts 

ut och företaget har tappat kompetensen. De outsourcade produkterna är inte så 

komplicerade att tillverka och IV Produkt skulle kunna anställa ny personal och lära 

upp snabbt. Detta skulle dock inte vara ekonomiskt och de har inte några planer på 

att ta hem produktion. 
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4.2.3 Beroende av en leverantör 

Både Fredrik och Leif anser att en stor risk är att någon katastrof skulle inträffa hos 

leverantörerna. Det skulle då bli avbrott i leverantörskedjan där det bara finns vissa 

leverantörer som kan tillverka specialanpassade produkter. Ett exempel på detta är 

att IV Produkts heatpipesleverantörs fabrik brann ned i mars 2006, vilket medförde 

stopp i denna verksamhet. IV Produkt hade ingen back up-leverantör för 

heatpipestillverkningen eftersom det endast finns ett fåtal tillverkare i Sverige.  De 

fick då konstruera en annan teknisk lösning och ta fram en komplementprodukt. De 

hittade ganska snabbt en leverantör för denna komplementprodukt. IV Produkt hade 

inte hög omsättning av heatpipes och de kunde därför byta till en 

komplementprodukt. Vid exempelvis tunnplåtstillverkningen är risken för 

stillestånd inte lika stor eftersom företaget har många leverantörer på detta område.  

 

IV Produkt har relativt få leverantörer vid outsourcing men de vill ändå ha 

komplement och fler att välja mellan. De flesta tunnplåtsleverantörer är utbytbara 

mot varandra eftersom produkterna görs i standardmaskiner. Fredrik anser att det 

reducerar risker att kunna välja mellan flera leverantörer. De kan då även sätta press 

på leverantörerna för att få ner priset.  

 

Leif och Fredrik menar att nära samarbeten med leverantörer kan bli en risk om 

leverantörerna anpassar sin verksamhet till IV Produkts produkter. Risken finns då 

att de blir beroende av denna leverantör. Lösningen på detta är att byta leverantör 

ibland och att använda standardmaskiner. Att ha stort förtroende för en leverantör 

kan även vara en risk eftersom de då kan bli lurade och leverantören kan pressa upp 

priserna. När en leverantör höjer priserna undersöker IV Produkt med hjälp av bland 

annat inköpsprisindex om prishöjningen är rimlig. Om de inte anser att höjningen är 

rimlig tar de in prisförslag från andra leverantörer och byter eventuellt leverantör.  

 

4.2.4 Informationsläckage 

IV Produkt förhindrar risken för informationsläckage genom att endast ge 

leverantörerna tillgång till information för just de komponenter som de tillverkar, 

det vill säga vertikal uppdelning. Leverantörerna vet därför inte hur komponenterna 

sitter ihop i ett färdigt aggregat. Informanterna anser inte att informationsläckage är 
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en risk för företaget eftersom leverantörernas andra kunder inte är direkta 

konkurrenter till IV Produkt. De är den största kunden hos de flesta av sina 

leverantörer och dessa har då inget motiv att läcka information då de skulle förlora 

sin största inkomstkälla.   

 

4.2.5 Minskad flexibilitet 

IV Produkt beställer ibland produkter i förväg från sina leverantörer i stora batcher 

för att få ett lägre pris. När företaget förändrar, förnyar eller reviderar produkten kan 

det ställa till bekymmer och medföra kassationer. Detta ses dock inte som ett stort 

problem eftersom det oftast inte är några akuta förändringar. De kan därför vänta 

med att införa den nya lösningen tills de har använt upp de förbeställda produkterna. 

Risken för kassationer är störst när en ny produkt introduceras och efterfrågan på 

den gamla försvinner. IV Produkt försöker dock informera leverantören innan 

förändringar i produktionen införs. Fredrik anser ändå att det är bättre att få ner 

inköpspriset och riskerar hellre någon enstaka kassation.  

 

Att information inte snabbt kommer fram till leverantörerna kan minska 

flexibiliteten i verksamheten. Både Fredrik och Leif anser att IV Produkt har bra 

informationsflöde mellan dem och deras leverantörer i form av daglig kontakt vilket 

reducerar risken för minskad flexibilitet. IV Produkt har små och flexibla 

leverantörer som är lyhörda och anpassar sig efter dem och deras önskemål.  

 

IV Produkt binder oftast inte upp sig med långsiktiga formella kontrakt. De har 

istället prisavtal med sina leverantörer som sträcker sig över ett halvår till ett år. Det 

händer även att de har avtal på upp till fyra år. De vill inte skriva för långa avtal 

eftersom råvarupriserna ständigt förändras och material är en stor del av kostnaden. 

Därför är risken stor för att göra dåliga affärer om de binder upp sig på lång sikt.  

 

Mellan de sju till åtta leverantörerna för tillverkning av tunnplåt kan IV Produkt 

byta och flytta om verksamheten. Detta medför ökad flexibilitet och är en säkerhet 

vid problem med någon leverantör. De har även kontakt med andra leverantörer som 

de kan använda sig av om något skulle gå fel.  
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IV Produkt vill behålla produktion av de specialiserade produkterna nära. Högre 

pris kan motiveras av närhet till leverantörer eftersom det medför flexibilitet. Leif 

anser att standardiserade produkter kan tillverkas utomlands, det viktigaste blir då 

att leverantören har kompetensen. Företaget har därför funderingar på att outsourca 

till utlandet, exempelvis till Italien.  

 

4.2.6 Humankapitalrisk 

IV Produkt har utsatts för viss humankapitalrisk vid outsourcingen. De har dock inte 

behövt säga upp någon på grund av outsourcing eftersom de har haft en stabil 

volymmässig tillväxt. De har istället hanterat risken genom att omorganisera och 

omskola de anställda till bland annat montörer.  

 

4.2.7 Pris från underleverantörer 

Både Fredrik och Leif anser att IV Produkt har haft tämligen lite problem med 

outsourcingen. Något som de däremot inte hade tänkt på från början var priset från 

underleverantörerna. Leverantörerna har ofta samma leverantörer som IV Produkt, 

men IV Produkt har bättre avtal eftersom de är en större kund. Deras leverantörer 

kan därför ibland köpa in material på IV Produkts avtal för att det ska bli billigare. 

Det medför dock problem med logistiken eftersom alla komponenter då levereras 

först till IV Produkt.   

 

4.2.8 Leverantörsbedömning  

Innan avtal skrivs med ny leverantör görs en leverantörsbedömning av inköpsstaben 

tillsammans med berörd avropare, det vill säga de som gör de fysiska inköpen av 

komponenterna. Bedömningen görs enligt ISO 9000 leverantörsbedömning. Besök 

på plats görs i samband med leverantörsbedömningen då de kontrollerar lokaler och 

produktionsutrustning. Vid ny leverantör är första kravet att de kan tillverka det som 

efterfrågas, att de har kompetensen. Vidare är priset viktigt och leverantören ska 

helst ligga i närområdet. IV Produkt kräver även att leverantörerna har något slags 

kvalitetssystem. Om leverantören har ett miljösystem kan detta vara ett plus och om 

de andra förutsättningarna är lika föredras denna leverantör.  
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Leverantörsvärderingar sker löpande hos de befintliga leverantörerna och formell 

värdering görs en gång per år eller vartannat år. Med vissa leverantörer sker en mer 

informell värdering oftare eftersom de har daglig kontakt och leveranser med dessa. 

IV Produkt gör inte kontroller på plats hos leverantörerna utan kvalitetskontroller av 

leveranser görs vid ankomst. IV Produkt utvärderar inte underleverantörerna 

eftersom de anser att det inte är någon skillnad på det råmaterial deras leverantörer 

köper in till komponenterna. 

 

Avroparna gör löpande kontroller och leverantörsbedömningar och upptäcker fel 

som rapporteras till inköpsavdelningen. Det är sedan inköpsavdelningen som 

bestämmer om de ska fortsätta samarbetet.  

 

4.2.9 Relationer till leverantörer 

IV Produkt diskuterar problemlösningar och produktutveckling med vissa 

leverantörer, exempelvis hur en komponent kan tillverkas på bästa sätt. Detta är 

enligt Fredrik inga hemligheter och därför kan de ha ett öppet samarbete med 

leverantörerna. De ser sina leverantörer vid outsourcing mer som samarbetspartners 

än de andra ”vanliga” leverantörerna. IV Produkt är en stor kund hos sina 

leverantörer vilket medför att de blir prioriterade. Företaget försöker ha bra, 

långsiktiga, informella samarbeten med sina leverantörer även om de har formella, 

korta avtal. De vill inte byta leverantörer och Fredrik menar att:  

 

”Man byter inte leverantörer vind för våg.” 

 

För att uppmuntra och bibehålla bra relationer med leverantörerna anordnar IV 

Produkt en sammankomst för alla sina leverantörer vartannat eller vart tredje år. 

Företaget utser även årets leverantör bland alla sina leverantörer. Märker de att en 

leverantör inte sköter sig märks detta vid förhandlingarna då det kan påverka 

innehållet i och utgången av avtalet.  
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5. Analys 

I detta avsnitt görs jämförelser mellan teorin och informationen från fallföretagen. 

Avsnittet avslutas med en jämförande analys mellan fallföretagen för att urskilja 

orsaker till hur riskhantering utförs i fallföretagen. 

5.1 Smålandstruckar AB 

5.1.1 Principal-agentproblemet 

Enligt Aron, Clemons och Reddi har det outsourcande företaget och leverantören 

olika mål och intressen med samarbetet. Eftersom Smålandstruckar är en liten kund 

har leverantörerna även andra kunder att använda sina resurser för. Detta kan öka 

risken att leverantören underpresterar. Enligt Aron et al. reduceras denna risk genom 

övervakning, belöningar eller genom att använda konkurrerande leverantörer. 

Smålandstruckar har inte infört någon av dessa lösningar. De försöker istället lösa 

principal-agentproblemet genom bra samarbete och relationer.   

 

5.1.2 Komplex leverantörskedja 

Smålandstruckar har en lång och komplex leverantörskedja för de verksamhetsdelar 

där de har leverantörer utomlands. Samtidigt är de mycket kundorderstyrda, vilket 

enligt Stamm är mycket svårt om leverantörskedjan är komplex. Det blir störst 

problem med långa ledtider vid hyttillverkningen eftersom denna verksamhetsdel är 

mest kundanpassad och leverantören är belägen i Finland. Denna leverantör är även 

hela koncernens enda leverantör för hytter. Om avbrott i leverantörskedjan skulle 

inträffa skulle detta medföra katastrofala följder för hela koncernen.   

 

Informanterna är medvetna om risken med komplex leverantörskedja och företaget 

har försökt reducera denna risk genom att lägga ner mer tid på och göra fler besök 

hos de utländska leverantörerna än de i Sverige. Utifrån de förutsättningar företaget 

har med sina leverantörer är komplex leverantörskedja en betydande risk för 

verksamheten. Företaget arbetar för att förebygga att problem med leveranser från 

de utländska leverantörerna uppstår men risken för avbrott och förseningar finns 

kvar även om sannolikheten för att detta ska inträffa har minskat. Även problemet 
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med långa leveranstider, och därmed även lång leveranstid till kund, för leverantörer 

utomlands återstår. En alternativ lösning för att korta ner leveranstiderna till kunden 

anser Rolf kan vara att köpa in standardprodukter och kundanpassa produkterna 

själva på plats.  

 

5.1.3 Förlorad kompetens 

Det råder delade meningar mellan informanterna på Smålandstruckar om hur stor 

risken med förlorad kompetens är. Rolf ser risker ur ett mer operativt perspektiv, det 

vill säga utifrån den dagliga verksamheten medan Camilla har ett synsätt utifrån 

koncernens perspektiv. Rolf anser att förlorad kompetens är en stor risk med 

outsourcingen medan Camilla menar att företaget istället har fått ökad kompetens 

och kunskap på området genom sina leverantörer.  

 

Enligt Quélin och Duhamel kan det vara svårt att ha kvar tillräcklig kompetens för 

att kunna utvärdera leverantörernas prestationer. Genom att ha uppdaterad och 

kunnig inköpspersonal reducerar Smålandstruckar detta problem. Rolf anser dock 

att företaget inte alltid kan lita på leverantörernas information eftersom de kan 

vinkla denna information till sin egen fördel. I teorin som används för denna uppsats 

behandlas inga lösningar för denna risk och enligt Aron et al. anses risken vara 

oundviklig. Smålandstruckar kan genom utbildning, benchmarking och genom sina 

leverantörer få tillgång till kunskap om de outsourcade verksamheterna men de har 

inte den praktiska kompetensen kvar i företaget.   

 

5.1.4 Beroende av en leverantör 

Smålandstruckar kan sägas vara beroende av sin lightchassileverantör och framför 

allt beroende av sin hyttillverkningsleverantör eftersom någon back up-leverantör 

eller back up-lösning inte finns för dessa leverantörer. Som lösning på risken att bli 

beroende av en leverantör tar Hoecht och Trott samt Aron et al. upp horisontell 

uppdelning. Företaget har infört denna lösning vid mediumchassitillverkningen. Det 

är en ekonomisk omöjlighet att ha back up-leverantör för hyttillverkningen men 

horisontell uppdelning skulle vara en lösning även här. För lightchassitillverkningen 

är det dock kostsamt att införa denna lösning då produkten endast tillverkas i låg 

 39



––––––Analys–––––– 

volym. Smålandstruckar har kontakt med gamla leverantörer som skulle kunna ta 

över delar av produktionen vid problem med en leverantör. Detta är dock en dyr och 

komplicerad lösning. I de situationer då Smålandstruckar är beroende av en 

leverantör försöker de reducera risken att bli lurade av leverantören genom bra 

kommunikation.  

 

5.1.5 Informationsläckage 

Informationsläckage anses inte vara en stor risk i företaget. Camilla anser att det 

inte är någon risk eftersom de har reglerat detta i avtalen med sina leverantörer. 

Smålandstruckar är en kunskapsintensiv verksamhet i form av speciell 

tillverkningsteknik och specialanpassade produkter, men Rolf menar att de inte 

uppfinner något revolutionerade. Smålandstruckar har reducerat risken med 

informationsläckage genom vertikal uppdelning, i enlighet med Aron et al.:s artikel. 

 

Enligt Beasley, Bradford och Pagach ger informationsläckage större skada om 

företag outsourcar kärnverksamhet. Smålandstruckar hanterar detta genom att inte 

avslöja ritningar och konstruktioner om koncernens kärnverksamhet, svetsade 

strukturer, till leverantörerna.  

 

5.1.6 Minskad flexibilitet 

Smålandstruckar är en liten kund hos sina leverantörer vilket kan öka risken för 

minskad flexibilitet i samarbetet med leverantörerna. Rolf anser att en lösning på 

detta problem skulle kunna vara att hela koncernen går samman och gör 

gemensamma inköp. Företaget försöker reducera risken med minskad flexibilitet 

genom information till leverantörerna i form av rullande prognoser. Det råder 

delade meningar mellan informanterna om hur effektivt detta är. Camilla anser att 

detta reducerar risken och att det är en bra lösning. Även Rolf anser att det är en bra 

lösning men att företaget måste bli bättre på att göra tillförlitliga prognoser för att 

kunna reducera risken med minskad flexibilitet.  

 

Smålandstruckar använder sig även av öppna prisavtal som enligt Hoecht och Trott 

samt Barthélemy gör samarbetena och kontrakten med leverantörerna mer flexibla. 
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Hoecht och Trott menar vidare att ökad flexibilitet kan fås genom gemensamt 

beslutsfattande och gemensamma mål med leverantörerna. Smålandstruckar 

samarbetar med sina leverantörer vid produktutveckling och problemlösning vilket 

kan ses som en typ av gemensamt beslutsfattande. Det bör dock vara svårt för dem 

att sätta upp gemensamma mål med leverantörerna då de är en relativt liten kund.  

 

5.1.7 Humankapitalrisk 

Att behöva avskeda personal på grund av outsourcingen är ingen stor risk på 

Smålandstruckar tack vare en stark tillväxt i företaget. De har då inte behövt välja 

leverantörer som garanterar anställning av Smålandstruckars personal, vilket Bragg 

förespråkar. Vid outsourcingen av masttillverkningen tog dock leverantören över 

personal från företaget och fortsatte med tillverkningen inne i deras lokaler. Detta 

bland annat för att Smålandstruckar inte ville att personalen skulle behöva flyttas 

utomlands. I enlighet med Beasley et al.:s artikel har anställda i outsourcade 

verksamhetsdelar omskolats för att undvika uppsägningar.  

 

5.1.8 Kompetensöverföring 

Smålandstruckar har uppmärksammat en risk med outsourcing av produktion som 

inte teorin behandlar. Det har uppkommit brister vid överföring av kompetens från 

företaget till leverantörer och företaget har ibland gett otydliga instruktioner till 

dem. Till följd av detta uppkom problem i produktionen. Företaget löste dock 

problemet genom att använda sig av personal på plats hos leverantören samt 

förtydligade krav och ritningar för att undvika onödiga fel.  

 

5.1.9 Riskanalys 

Smålandstruckar utför en strukturerad riskanalys samt en riskanalys i form av att de 

anställda uppmärksammar risker i det dagliga arbetet. Denna riskmedvetenhet hos 

de anställda är enligt ERM-modellen en viktig komponent i riskhantering. Den 

riskanalys som görs innan avtal skrivs kan ses som den tredje och fjärde 

komponenten i ERM-modellen, händelseidentifikation och riskbedömning. Den 
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femte komponenten i ERM-modellen är riskrespons. Beroende på vilka risker 

Smålandstruckar uppmärksammar införs olika typer av riskrespons: 

 

 

Risk Riskrespons 
Komplex leverantörskedja Reducerat 
Förlorad kompetens Reducerat, omöjlig att lösa helt 
Beroende av en leverantör Reducerat och accepterat 
Informationsläckage Reducerat 
Minskad flexibilitet Reducerat men måste förbättras 
Humankapitalrisk Reducerat 
Kompetensöverföring Reducerat 

 
Tabell 5:1 Smålandstruckars riskrespons 

 

5.1.10 Leverantörsbedömning 

Smålandstruckar är noga med vilka leverantörer de väljer att samarbeta med. De tar, 

som förespråkas av Bragg, hänsyn till fler faktorer än bara priset. Det viktigaste vid 

val av leverantör för företaget är kvalitet och leveranssäkerhet, priset kommer på 

tredje plats. De kontrollerar även sina leverantörers finansiella ställning vilket Bragg 

och Greaver tar upp i sina böcker. Smålandstruckar använder sig av gemensam 

problemlösning med leverantörer vilket även förespråkas av Greaver.  

 

Om företag inte väljer leverantör med hänsyn till det geografiska avståndet, vilket 

Bragg menar att företag borde, kan risker med komplex leverantörskedja som lång 

ledtid uppstå. Denna risk är påtaglig vid Smålandstruckars hyttillverkning.  

 

5.1.11 Relationer till leverantörer  

Smålandstruckar eftersträvar långsiktiga relationer och bra kommunikation med 

sina leverantörer. De samarbetar och hjälper leverantörerna vid behov vilket stärker 

relationerna. Företaget använder sig av personal på plats vilket Biederman 

förespråkar, samt gemensam problemlösning som Barthélemy tar upp i sin artikel. 

Detta för att stärka relationerna och därmed reducera de operationella riskerna. 

Noggrann planering förespråkas av Brown och Wilson och detta försöker 

Smålandstruckar utföra genom rullande prognoser till leverantörerna. Bragg tar upp 
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i sin bok att ett sätt att skapa bra relationer till sin leverantör är att försäkra sig om 

att vara en stor kund till leverantören. Smålandstruckar är en liten kund men har 

ändå lyckats skapa bra relationer med sina leverantörer.  

 

5.1.12 Förbättringscykeln 

Smålandstruckar gör strukturerade riskanalyser innan förändringar i verksamheten 

genomförs. Riskanalyser görs även i den dagliga verksamheten. När första beslutet 

om outsourcing togs gjordes även en SWOT-analys. Leverantörernas 

kvalitetssystem kontrolleras vid leverantörsbedömningen och följs sedan upp. På 

leverantörerna görs även kontinuerliga ekonomiska uppföljningar. Vid problem kan 

personal från Smålandstruckar åka ut till leverantörer för att diskutera fram 

lösningar. Enligt informanterna följer de upp de åtgärder som vidtas och gör inte 

samma misstag två gånger. De menar att företaget är en lärande organisation. 

Smålandstruckar använder sig av de fyra delarna i förbättringscykeln: planera, gör, 

studera och lär.  
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5.1.13 Sammanfattande modell 
 

 

 

 

 

 
Risker Riskhantering 

 
Relationer  

Riskanalys 
 

Leverantörs- 
bedömning 

Principal-agentproblemet Samarbeten 
Relationer 

Komplex 
leverantörskedja 

Mer kontroller av 
utländska leverantörer 

Förlorad kompetens Uppdaterad inköpsavd. 
Kompetens genom 
leverantörer 

Beroende av en 
leverantör 

Horisontell uppdelning 
Back up-leverantörer 

Informationsläckage Vertikal uppdelning 
Utlämnar ej känslig 
information om 
kärnverksamhet 

Minskad flexibilitet Snabb information till 
leverantörerna 
Öppna prisavtal 
Gemensam 
produktutveckling och 
problemlösning 

Humankapitalrisk Omskolning  
Överföring av personal 

Kompetensöverföring Personal på plats 
Förtydligande av krav 

Figur 5:1 Sammanfattande modell, Smålandstruckar 

 

 

 

 

5.2 IV Produkt AB 

5.2.1 Principal-agentproblemet 

Principal-agentproblemet får ingen stor effekt vid IV Produkts outsourcing. Detta 

eftersom IV Produkts produktion upptar den största delen av leverantörernas 

verksamhet och därmed strävar båda efter samma mål, det vill säga ett bra och 

lönsamt samarbete. Belöningssystem och konkurrerande leverantörer förespråkas av 

Aron et al.  IV Produkt kan spela ut sina tunnplåtsleverantörer mot varandra för att 

de ska prestera bättre. Informanterna på IV Produkt anser dock inte att företaget 
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behöver något belöningssystem för leverantörerna utöver att de utser årets 

leverantör.  

 

5.2.2 Komplex leverantörskedja 

Informanterna på IV Produkt anser, i enlighet med Stamms artikel, att det blir 

svårare med kundorderstyrd verksamhet vid användning av leverantörer på långt 

geografiskt avstånd från företaget. IV Produkt har hanterat detta problem genom att 

använda lokala leverantörer, vilket förespråkas av Aron et al. Detta reducerar långa 

leveranstider och därmed även lagerhållning samt ger bättre service. I och med en 

kortare leverantörskedja blir konsekvenserna av förseningar från leverantören 

mindre betydande.  

 

5.2.3 Förlorad kompetens 

Enligt Quélin och Duhamel samt Aron et al. är det problematiskt att ta tillbaka 

produktion igen om företaget inte har kvar samma personal som innan 

outsourcingen arbetade med denna verksamhet. Detta anses inte vara en risk hos IV 

Produkt eftersom de på kortare sikt, fem till tio år, har kvar samma personal. På 

längre sikt menar informanterna att det är svårare att ta tillbaka produktion. Risken 

med förlorad kompetens är oundviklig enligt Aron et al. och IV Produkt tappar 

kompetensen på lång sikt men det är relativt lätt för företaget att lära upp de 

anställda igen eftersom det är enkla komponenter som outsourcas.    

 

5.2.4 Beroende av en leverantör 

Det är riskabelt att endast ha en leverantör för en verksamhetsdel eller produkt 

enligt Quélin och Duhamel. IV Produkt har reducerat denna risk genom horisontell 

uppdelning för de flesta av sina verksamhetsdelar, vilket förespråkas av Hoecht och 

Trott samt Aron et al. För heatpipestillverkningen accepterade IV Produkt risken för 

att bli beroende av leverantören. Trots att de var beroende av denna leverantör var 

de inte beroende av produkten. Informanterna är även medvetna om risken med att 

leverantören pressar upp priserna vid en situation där IV Produkt är beroende av en 

leverantör eller dess produkt, vilket Aron et al. varnar för. IV Produkt använder sig 
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vid prishöjningar av inköpsprisindex för att kontrollera att höjningen är rimlig. IV 

Produkt har även bra kommunikation med leverantören vilket enligt Aron et al. kan 

minska risken för att bli lurade. 

 

5.2.5 Informationsläckage 

Informationsläckage ses enligt Hoecht och Trott som en extra stor risk vid 

gemensam forskning och utveckling mellan leverantör och outsourcande företag. 

Informanterna är medvetna om detta och företaget reducerar risken för 

informationsläckage, i enlighet med Aron et al.:s artikel, genom vertikal 

uppdelning. IV Produkt har även en egen lösning för att reducera 

informationsläckage. De är oftast den största kunden till sina leverantörer och det 

blir då viktigt för leverantörerna att behålla företaget som kund. Informanterna anser 

vidare att informationsläckage inte är en stor risk eftersom deras leverantörers andra 

kunder inte är direkta konkurrenter till IV Produkt. Företaget outsourcar inte heller 

kärnverksamhet som enligt Beasley et al. anses vara riskabelt.  

 

5.2.6 Minskad flexibilitet 

Informanterna anser att flexibiliteten i verksamheten kan minska om information 

inte går fram snabbt till leverantörerna. IV Produkt reducerar denna risk genom att 

försöka ha bra kommunikation, ibland daglig kontakt, med sina leverantörer och 

även genom att använda små, flexibla och lokala leverantörer. IV Produkt använder 

sig också av kortsiktiga prisavtal. Enligt Hoecht och Trott samt Barthélemy 

reduceras risken för minskad flexibilitet genom öppna avtal. Hoecht och Trott 

förespråkar även gemensamt beslutsfattande och gemensamma mål med 

leverantörerna. IV Produkt använder sig av gemensamt beslutsfattande med vissa 

leverantörer i form av gemensam produktutveckling och problemlösning. Dock 

använder sig inte IV Produkt av öppna avtal eller gemensamma mål med 

leverantörerna.  
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5.2.7 Humankapitalrisk 

IV Produkt har undvikit risken för uppsägningar av anställda genom tillväxt. Den 

återstående humankapitalrisken har reducerats genom omorganisering och 

omskolning av personal vilket är i enlighet med Beasley et al.:s artikel. De har 

därför inte behövt överföra anställda till någon leverantör, vilket Bragg anser vara 

en lösning.  

 

5.2.8 Pris från underleverantörer 

IV Produkt har uppmärksammat en risk med sin outsourcing som teorin inte tar upp. 

Priset på material från underleverantörerna blev högre för IV Produkts leverantörer 

än för IV Produkt och detta hade de inte förutsett. De har reducerat risken och löst 

problemet genom att låta sina leverantörer köpa material på IV Produkts avtal med 

underleverantörerna.   

 

5.2.9 Riskrespons 

Enligt ERM-modellen finns fyra riskresponser. Ett företag kan undvika, reducera, 

acceptera eller dela risken. Tabellen nedan sammanställer hur IV Produkt har 

hanterat de risker som har uppkommit vid deras outsourcing av produktion. 

 

Risk Riskrespons 
Komplex leverantörskedja Undvikit 
Förlorad kompetens Accepterat, anses ej vara en risk 
Beroende av en leverantör Reducerat och accepterat 
Informationsläckage Reducerat 
Minskad flexibilitet Reducerat  
Humankapitalrisk Reducerat 
Pris från underleverantör Reducerat och löst problemet 

 
Tabell 5:2 IV Produkts riskrespons  

5.2.10 Leverantörsbedömning 

Enligt Bragg är det viktigt att inte endast se till priset vid val av leverantör. IV 

Produkt prioriterar ett lågt inköpspris men även närhet till sina leverantörer. Även 

geografiskt nära leverantörer förespråkas av Bragg. Företaget gör 
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leverantörsbedömningar enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000. IV Produkt 

kräver att leverantörerna har ett kvalitetssystem och ser det även som önskvärt med 

ett miljösystem.  

 

5.2.11 Relationer till leverantörer 

Noggrann planering, ömsesidigt stöd, förståelse och gemensam problemlösning är 

enligt Brown och Wilson viktigt för att uppnå en bra relation till sina leverantörer. 

IV Produkt har gemensam problemlösning med några av sina leverantörer. 

Företaget är en stor kund hos leverantörerna vilket enligt Bragg underlättar för att 

kunna ha bra relationer med sina leverantörer. Enligt Biederman kan det vara 

fördelaktigt för företag att ha personal på plats hos sina leverantörer men detta är 

något som IV Produkt inte använder sig av.     

 

5.2.12 Förbättringscykeln 

Innan avtal skrivs med en leverantör görs en leverantörsbedömning och kontroller 

av företaget på plats. Under avtalsperioden görs löpande utvärderingar om 

leverantörerna, både formella och i den dagliga verksamheten. Vid många problem 

med en leverantör tas detta upp vid nästa avtalsförhandling och i värsta fall kan 

inköpsavdelningen välja att avbryta samarbetet med leverantören. IV Produkt 

använder sig därmed av förbättringscykelns alla delar genom att planera, agera, 

studera samt lära och vidta åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48



––––––Analys–––––– 

5.2.13 Sammanfattande modell 
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Figur 5:2 Sammanfattande modell, IV Produkt 

 

 

 
 

5.3 Jämförande analys 

Både Smålandstruckar och IV Produkt ser strategiskt på sin outsourcing. 

Smålandstruckar har en, enligt Brown och Wilson samt Quélin och Duhamel, typisk 

strategisk outsourcing med få långsiktiga samarbeten och företaget har även 

förflyttat personal till en av sina leverantörer. IV Produkts beslut om outsourcing 

kan tolkas som att det togs för att få kostnadsbesparingar och företaget prioriterar ett 

lågt pris från sina leverantörer. Detta kan ses som taktisk outsourcing enligt Brown 

och Wilsons definition. Däremot ses outsourcingen långsiktigt hos IV Produkt och 

de ser sina leverantörer som samarbetspartners, vilket kan tolkas som strategisk 

outsourcing. Framförallt Smålandstruckar kan sägas vilja utveckla sin verksamhet 

genom outsourcing och få tillgång till ny kompetens genom sina leverantörer. Detta 
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är enligt Brown och Wilson en tredje nivå av outsourcing som kallas 

förändringsoutsourcing.  

 

Vilken nivå av outsourcing företag har påverkar vilka risker som uppstår och hur 

dessa hanteras. Smålandstruckar har längre avtal med sina leverantörer än IV 

Produkt. Detta medför att Smålandstruckar måste ha mer öppna avtal och bra 

kommunikation för att uppnå flexibilitet under avtalsperioden. IV Produkt däremot 

har lättare att uppnå flexibilitet med sina kortare avtal. Smålandstruckar har även 

färre leverantörer för de olika verksamhetsdelarna än IV Produkt, vilket leder till att 

Smålandstruckar kan bli mer beroende av leverantörerna. De måste därför använda 

sig av back up-leverantörer. IV Produkt använder sig av två eller flera leverantörer 

för verksamhetsdelarna och blir därmed inte beroende av någon leverantör.  

 

Båda fallföretagen gör noggranna leverantörsbedömningar för att redan innan avtal 

uppmärksamma och reducera risker. Smålandstruckar utför strukturerade 

riskanalyser där storleken och frekvensen på riskerna avgör vilka risker som är 

viktiga att ta hänsyn till och hantera. Att Smålandstruckar utför riskanalyser kan 

bero på att de har en stor inköpsavdelning som är gemensam med ett annat företag i 

koncernen. 

 

Vilken typ av produktion som outsourcas påverkar riskhanteringen i fallföretagen. 

Eftersom IV Produkt outsourcar tillverkning av enklare komponenter än 

Smålandstruckar kan de lättare byta leverantör och flytta produktionen mellan sina 

leverantörer. Även detta reducerar risken att bli beroende av en leverantör. IV 

Produkt ser inte förlorad kompetens som en risk. Smålandstruckar outsourcar 

tillverkning av mer avancerade produkter och därmed försvinner mer kompetens 

från företaget. Smålandstruckar outsourcar, till skillnad från IV Produkt, delar av 

kärnverksamheten. Företaget har reducerat riskerna med denna typ av outsourcing 

och det medför inga problem för verksamheten.  

 

Smålandstruckar är en liten kund hos de flesta av sina leverantörer medan IV 

Produkt är en stor kund, hos några leverantörer den största kunden. Denna faktor 

har inverkan på relationer, risker och riskhantering. Principal-agentproblemet är en 

underliggande risk och borde vara ett större problem för Smålandstruckar, på grund 
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av att de är en mindre kund än IV Produkt. Smålandstruckar borde därför införa fler 

åtgärder för att hantera risken. IV Produkt har bättre förutsättningar för att undvika 

detta problem. IV Produkts leverantörer borde ha ett svagare motiv än 

Smålandstruckars leverantörer till att läcka information om företagets verksamhet 

då IV Produkt är en stor inkomstkälla. Båda fallföretagen hanterar dock risken med 

informationsläckage på samma sätt. En stor kund blir ofta prioriterad av sina 

leverantörer medan en liten kund kan få svårt att kunna genomföra förändringar och 

krav. Smålandstruckar hanterar risken med minskad flexibilitet genom 

kommunikation i form av rullande prognoser. Företaget har svårt att göra 

tillförlitliga prognoser och borde därför införa fler åtgärder för att hantera risken 

eftersom de är en liten kund hos sina leverantörer.  

 

Företags avstånd till sina leverantörer påverkar vilka risker som uppstår och hur 

dessa hanteras. Ett längre avstånd till leverantörerna kan försvåra att ha en 

kundorderstyrd verksamhet. Smålandstruckar har sina leverantörer på längre 

geografiskt avstånd än IV Produkt. Det blir därmed viktigare för Smålandstruckar 

med leveranssäkerhet vilket syns i deras kriterier vid leverantörsbedömning.  

 

Det framgår genom informationen från informanterna på fallföretagen att relationer 

med leverantörer påverkar vilka risker som uppstår samt hanteringen av dessa. 

Riskhanteringen kan i sin tur även ha effekt på företagens relationer med 

leverantörerna.  
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6. Slutsatser och reflektioner 
 
I detta avsnitt dras slutsatser som besvarar uppsatsens problemformulering. Vidare 

framförs reflektioner och kritik till den egna uppsatsen. Avsnittet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser 

 

Hur hanteras de risker som uppstår i företag som outsourcar produktion? 

 

Risken med att bli beroende av en leverantör hanterar båda fallföretagen genom 

horisontell uppdelning. Smålandstruckar använder sig även av back up-leverantörer 

eftersom de inte använder sig av horisontell uppdelning vid alla verksamhetsdelar. 

Även risken med att leverantörer läcker känslig information om företagen hanteras 

likadant av fallföretagen, vilket görs genom vertikal uppdelning. Risken för 

informationsläckage reduceras ytterligare hos IV Produkt genom att de är en stor 

kund hos sina leverantörer. Då Smålandstruckar outsourcar delar av koncernens 

kärnverksamhet ser de till att inte lämna ut information i form av ritningar och 

konstruktioner på detta område till leverantörerna. Humankapitalrisken vid 

outsourcing av produktion reduceras i fallföretagen genom omskolning av personal.  

 

Principal-agentproblemet är enligt oss ett oundvikligt problem vid outsourcing av 

produktion. Fallföretagen har inte uppmärksammat denna risk men vi anser att 

risken har reducerats genom bra samarbeten och relationer till leverantörerna. Att 

IV Produkt är en stor kund och ibland använder sig av konkurrerande leverantörer, 

minskar risken för opportunistiskt beteende från leverantörernas sida.  

 

Leverantörskedjan blir vid outsourcing mer komplex och Smålandstruckar som 

använder sig av leverantörer utomlands får en längre leverantörskedja än IV Produkt 

som har lokala leverantörer. Smålandstruckar utför därför många kontroller på sina 

utländska leverantörer. Genom att använda back up-leverantörer minskar 

Smålandstruckar konsekvenserna av ett eventuellt stopp i leverantörskedjan.  
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Smålandstruckar hanterar risken med förlorad kompetens genom att ha en 

uppdaterad inköpsavdelning. Vi anser att båda fallföretagen får tillgång till sina 

leverantörers kunskap men de har inte kvar kompetensen inom företaget. För att 

kunna behålla flexibiliteten under långa avtalsperioder har Smålandstruckar öppna 

prisavtal och snabb kommunikation med sina leverantörer. IV Produkt däremot har 

korta avtal med små, lokala leverantörer. Båda fallföretagen har gemensam 

produktutveckling och problemlösning samt försöker ha bra kommunikation med 

sina leverantörer för att få en ökad flexibilitet.  

 

Fallföretagen har uppmärksammat de flesta risker som teorin behandlar och har 

även hanterat dessa risker i stor utsträckning enligt teorin. Vi anser att båda 

företagen hanterar riskerna bra och vi har inte uppmärksammat några stora brister i 

hanteringen. 

 

 

Varför hanteras dessa risker på det sätt som de görs? 

 

Vi har analyserat fram fem grundläggande orsaker till varför fallföretagen hanterar 

riskerna som uppstår vid outsourcing av produktion på det sätt som de gör:  

 Nivå av outsourcing 

 Typ av produktion som outsourcas 

 Hur stor kund företaget är till sina leverantörer 

 Geografiskt avstånd till leverantörerna 

 Relationer till leverantörerna 

 

6.2 Reflektioner och kritik till eget arbete 

Denna studie hade kunnat utföras enligt kvantitativ eller kvalitativ metod istället för 

enligt praktikfallsmetoden. Vi hade genom kvantitativ metod kunnat få ett mer 

generaliserbart resultat och genom kvalitativ metod en djupare förståelse för varför 

företag riskhanterar som de gör. Genom att använda praktikfallsmetoden och 

närmare studera två fall är det lättare, enligt oss, att få fram orsaker till riskhantering 

genom att studera skillnader mellan företag.  
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Det hade varit intressant att även intervjua inköpschefen på IV Produkt. Han var 

dock inte anträffbar för intervjuer. Vi hade även kunnat gå in djupare på hur 

leverantörsbedömningar i fallföretagen genomförs, exempelvis studerat ISO:s krav. 

På grund av tidsaspekten bestämde vi dock att inte gå närmare in på detta område 

och vi anser att det hade blivit en avvikelse från uppsatsens syfte.   

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi anser att ämnet riskhantering vid outsourcing av produktion är mycket 

intressant vill vi ge några förslag på framtida forskning inom ämnet. En kvalitativ 

studie skulle kunna genomföras där några personer i en koncernledning intervjuas. 

Detta eftersom det är koncernledningen som fattar beslut om outsourcing och 

kanske skulle ge en annan syn på risker och riskhantering. Det skulle även vara 

intressant att studera företag som har uppmärksammat stora risker och problem med 

outsourcing och därför valt att ta hem produktion igen.  
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Bilaga 1 

Gemensam intervjumall 

 

• Vilka funktioner outsourcar ni? Vad i Småland? 

• Vad var motiven till outsourcingen? 

• Vem/vilka beslutar om outsourcing? Tas på olika nivåer? Varför? 

• Vilka leverantörer använder ni er av? Hur många? Var finns de? Varför just 

dessa leverantörer? 

• Kvalitetskrav på leverantören? Era/marknadens? 

• Har ni tänkt på det politiska och geografiska läget när ni har valt leverantörer? 

• Har ni försäkrat er mot risker? Varför? 

• Har ni back up-leverantörer om något skulle inträffa? 

• Är ni delägare i någon leverantör? Varför? Dotterbolag eller intressebolag? 

• Har ni långsiktiga eller kortsiktiga samarbeten/kontrakt med leverantörerna? 

Varför? 

• Produktutvecklar ni tillsammans med leverantörerna? Varför? 

• Vem har hand om logistiken? Ni, leverantörer eller outsourcas detta? Varför? 

• Hur ser ni till att det inte blir störningar i leverantörskedjan, stillestånd, 

förseningar mm? Varför på det sättet? 

• Försvårar outsourcingen er kundanpassade image? 

• Vad uppfattar du/ni som risker vid outsourcing av produktion? Vilka är de 

största?  

• Hur identifierar och analyserar ni riskerna? Vem/vilka gör detta? Varför? 

• Anlitar ni andra företag för riskhantering/riskanalys? Varför? 

• Använder ni något riskhanteringsverktyg eller löser ni problemen när de 

uppstår? Varför? 

• Följs åtgärder upp? Varför/varför inte? 

• Hur lyckas ni hålla bra relationer med leverantörerna? Intressekonflikt?  

• Hur kan ni kontrollera leverantörerna och verksamheten vid outsourcing? 

Personal på plats? Varför? Belöningar, bestraffningar? Varför? 

• Vad gör ni för att undvika informationsläckage? 

• Medför förändringar (krav) från marknaden mer risker?  

• Är det någon fråga du anser vi borde ha ställt?  



Bilaga 2 

Uppföljande intervjumall, IV Produkt 
 

• Vad heter den leverantör vars fabrik brann ner? Vilken leverantör blev 

ersättare? 

• Vilken leverantör blev en konkurrent? 

• Vilka outsourcingleverantörer har ni? Vilka gör vad? 

• Hur många av avtalen är på 6 månader, 2-4 år? 

• Vilka är på inköpsavdelningen? Vem är inköpschef? Är det inköpschefen som 

gör leverantörsbedömningar? 

• Har ni insourcat fläkttillverkningen, varför är det mer kostnadseffektivt? 

• Började ni att outsourca produktion i samband med flytten till nya lokaler? 

Innan, efter? 

• Varför använder ni er inte av back up-leverantörer för viss tillverkning, ex. 

heatpipes? 

• Varför anser ni att det är bra med kortsiktiga kontrakt istället för att binda upp 

er långsiktigt? 

• Vad ser ni för fördelar med flera leverantörer jämfört med endast några få? 

• Varför är det viktigt med leverantörsutvärdering och uppföljning av detta? 

• Varför har ni produktutveckling och problemlösning tillsammans med 

leverantörerna? Anser ni att detta ger ökade risker, eller reducerar risker? 

• Varför använder ni er inte av belöningssystem för leverantörerna?  

• Tjänar ni inte i längden på att köpa in små batcher och därmed slippa 

kostnader för kassationer? 

• Finns det ingen risk att era leverantörer kan bli konkurrenter? Varför, varför 

inte? 

• Vid endast en leverantör, hur gör ni för att inte bli beroende av den 

leverantören? Kan ni tänka er att byta leverantör helt, och i så fall hur 

undviker ni att denna risk uppstår igen? En lösning var att använda 

standardmaskiner, varför har ni inte infört denna lösning hos leverantörerna? 

• Varför kollar ni inte upp priser på marknaden vid förnyelse av kontrakten för 

att se om avtalen fortfarande är lönsamma? 

• Varför har ni personal på plats hos leverantörerna? Vad ger detta?  



• Hur gör ni för att undvika risken att leverantörer inte håller leveranstiden? 

Varför? 

• Varför ser ni inte förlorad kompetens som en risk? Hur kan ni ta tillbaka 

produktion efter ex. flera år? Hur behåller ni kompetensen? 

• Hur gör ni för att få ett snabbt informationsflöde mellan er och leverantörerna?  



Bilaga 3 

Uppföljande intervjumall, Smålandstruckar 1 

 

• Har ni någon strukturerad riskhantering vid outsourcing? Varför, varför inte? 

Hur görs detta? 

• Hur går det till när ni gör en SWOT-analys? Gör ni speciella SWOT-analyser 

vid outsourcingbeslut? När och hur ofta görs detta? Av vem? 

• Varför använder ni SWOT-analyser vid riskhantering av outsourcing? 

• Vilka risker anser du uppstår vid outsourcing? Varför är dessa viktiga att 

uppmärksamma? 

• Hur arbetar ni för att upptäcka och analysera risker vid outsourcing? Varför?  

• Hur hanteras dessa risker? Vilka åtgärder vidtas? Varför dessa åtgärder? 

• Hur följer ni upp riskhanteringen och åtgärderna?  

• Anser du att ni riskhanterar tillräckligt mycket? Varför, varför inte? Hur hade 

ni kunnat göra detta bättre? 

• Är det någon skillnad mellan att utvärdera en outsourcingleverantör och en 

”vanlig” leverantör? Vilka skillnader och varför? 

• Samarbetar ni mycket med outsourcingleverantörerna? Har ni bra kontakt och 

relationer med dessa? 

• Vad har ni för kriterier vid val av outsourcingleverantörer? Tas hänsyn till ex, 

geografiskt läge, priser, kvalitet? 

• Åker du personligen och besöker leverantörer? Vem gör det annars? Varför 

görs personliga besök? 



Bilaga 4 

Uppföljande intervjumall, Smålandstruckar 2 

 

• Vilka risker anser du att ni missade när ni började outsourca? Hur hade ni 

kunnat hantera dem? Hur hanterar ni dem nu? 

• Vad är er spetskompetens nu och tidigare? 

• Eftersom förlorad kompetens är oundvikligt vid outsourcing, gör ni något för 

att hålla er uppdaterade på området fastän ni inte har kvar verksamheten? 

• Är informationsläckage en stor risk för er? Varför, varför inte? 

• Varför bytte ni chassitillverkningsleverantör? Light, medium eller heavy? Hur 

gjorde ni för att förhindra att samma problem uppstod med ny leverantör? 

• Där ni endast har en leverantör, hur förhindrar ni att den leverantören pressar 

upp priser eller förhandlar till sin fördel vid förnyelse av kontrakt? 

• Varför har ni valt de leverantörer som ni har? Ur geografisk synvinkel, varför 

inte lokala leverantörer?  

• Varför använder ni er av långsiktiga samarbeten (kontrakt)?  

• Hur behåller ni flexibiliteten under kontraktstiden? Ex, hur förmedlar ni 

snabbt information till leverantörer om förändringar på marknaden? 

• Förklara igen: Hur kontrollerar ni leverantörer och leverantörers leverantörer? 

Batchnummer? 

• Varför är det viktigt att fokusera på kvaliteten vid inköp och ge inköpare mer 

kunskap? 

• Vilka back-up leverantörer har ni? Varför dessa? 

• Varför besöker ni leverantörer som har problem? Vad ger detta? Hur blir det 

bättre av att ni är på plats? 

• Varför har ni belöningssystem och uppmuntrar leverantörerna? Vad ger detta? 

• Varför tror du att det kan bli möjligt att ta tillbaka svetsning och viss 

produktion?  

• Varför kan ni tänka er att bli delägare i leverantör i framtiden? Vad skulle 

detta ge för fördelar? 

• Varför har ni behållit målning och lackning så länge? Hur kan problem som 

olika nyanser bli mindre vid outsourcing i framtiden? 
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