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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att urskilja motiven till varför företag väljer att flytta produktion 

närmare kärnverksamheten genom att undersöka bakomliggande motiv och resultat av flytten. 

Med utgångspunkt från studier av insourcing och tidigare forskning om faktorer för 

omlokalisering ämnar denna uppsats att undersöka vilka motiven är för producerande företag 

att flytta produktionen närmare kärnverksamheten. En fallstudie på sex företag med 

kärnverksamhet i Sverige och som har eller ämnar flytta sin produktion eller del av 

produktion undersöks gällande sina motiv till flytten. De studerade företagen är Esska, 

Thermia, Ostnor, Yaskawa Nordic, Scania och Volvo. I en jämförande sammanställning 

analyseras motiven och ställer dessa mot teorin för att undersöka vad som används i 

praktiken. 

 

Resultatet av studien visade att de viktigaste motiven till att flytta produktion närmare 

kärnverksamheten var att minska kostnaden för tillverkningen, öka kvaliteten på sina 

produkter, minska lagret och det bundna kapitalet. Fler motiv var att öka samarbetet mellan 

produktion och utveckling, korta ledtiden och få bättre kontroll över tillverkningen. Slutligen 

fann vi ett nytt motiv vilket var att kunna hävda att produkten helt är tillverkad i Sverige. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Fram till mitten av 1900-talet förekom produktion och konsumtion till största del i världen på 

lokal nivå. Ett grundläggande skäl till detta var dåliga transportmöjligheter. Så snart 

möjligheterna till välutbyggd transport blev fler började produktion delas upp i olika 

produktionsenheter, varav en del flyttades utomlands. (SCB, 2012) På senare tid visar 

undersökningar att enbart mellan 2009 och 2011 flyttade 308 av Sveriges företag med minst 

hundra anställda ut någon del av sin verksamhet utomlands. Detta motsvarade 13 procent av 

Sveriges dåvarande antal aktiva företag. Främst skedde detta inom industrisektorn vilket 

motsvarade 17,3 procent av de utflyttade verksamheterna. (SCB, 2013) Länge har företag 

sysslat med outsourcing. Att bestämma sig för att låta underleverantörer sköta delar i en 

produktionskedja eller tillhandahålla tjänster är ett omtalat fenomen (Bengtsson et al, 2005; 

Schniederjans, 2005). Genom outsourcing kan företagen fokusera på sin kärnverksamhet och 

pressa priser genom verksamhet i lågprisländer (Weidenbaum, 2005) och i Sverige är detta 

inget undantag. Det har länge varit vanligt för företag i världen att flytta produktion till länder 

med lägre produktionskostnader, till exempel i Asien. Det intressanta med detta är att hälften 

av alla outsourcingprojekt avslutas av olika orsaker (Weidenbaum, 2005). 

 

Som en motreaktion på den tidigare utflyttade produktionen kan vi idag läsa i affärspress om 

allt fler svenska företag som flyttar hem produktion, främst i industrisektorn (Johansson, 

2013). I USA är trenden redan igång och fordonstillverkaren Ford investerar nu 40 miljarder 

kronor i att återbygga produktionen på hemmaplan efter företagets kris för fem år sedan. 

General Motors gick i somras ut med att de vill minska andelen outsourcad IT-verksamhet, 

som idag sköts till 90 procent av underleverantörer. Även IT-jätten Apple beslutade om att 

satsa 600 till 700 miljoner kronor på att flytta hem produktionen av datorer från Kina tillbaka 

till USA. (DI, 2013). Även svenska företag flyttar produktion närmare kärnverksamheten 

genom att företaget byter till en geografiskt närmare underleverantör eller att produktion 

startas i egen regi. Ofta benämns det senare där företag tar in verksamheten i egen regi som 

insourcing (Bengtsson et al, 2005) eller backsourcing (SCB, 2013). I rapporten Globala 

värdekedjor och flytt av verksamhet från Statistiska Centralbyrån (SCB) kan vi läsa att endast 

3 procent av svenska företag i studien har valt att flytta produktionen hem och därmed 

närmare kärnverksamheten. Detta är fortfarande ett relativt okänt fenomen som det inte finns 

mycket forskning kring medan outsourcing är ett område som det länge forskats om. Intresset 
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för insourcing och hemflyttad produktion har däremot ökat senaste åren, inte bara i affärspress 

utan också inom forskning. Bengtsson et al. undersökte detta forskningsområde 2005 i sin 

publikation Alternativ till outsourcing och Bengtsson kommer under 2014 att släppa 

ytterligare en bok inom samma område. Outsourcing, insourcing och backsourcing handlar 

om flytt av verksamhet, något som benämns som omlokalisering (av engelskans relocation) 

inom den akademiska forskningen. Schmenner (1980) tar i sin studie upp två typer av 

omlokalisering, det vill säga fullständig omlokalisering samt delvis omlokalisering genom att 

antingen flytta hela sin verksamhet eller enbart delar av den. Vad den tidigare forskningen 

(Bengtsson et al., 2005; Schmenner, 1980) behandlar är olika typer av flytt av verksamhet. 

Outsourcing har som sagt länge varit vanligast och trots att så många projekt avslutas 

fortsätter trenden att dominera. Att det är en sådan liten andel företag som flyttar hem 

produktion är intressant och vi vill ta reda på vilka motiv dessa företag har för att gå mot de 

traditionella mönstren. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
Vi tror att många företag i dagsläget funderar över hur de kan förbättra resultatet av 

outsourcade verksamheter och anser därför att det är ett aktuellt ämne som det behövs mer 

forskning kring. Med ett relativt okänt forskningsområde som grund är det intressant att ta 

reda på vad som motiverar producerande företag till att flytta produktion eller verksamhet. 

Vår problemformulering blir således följande: 

 

Vilka är motiven till att företag väljer att flytta produktion närmare kärnverksamheten? 

 

Med den forskningen som finns avseende diverse typer av verksamhetsflytt närmare 

kärnverksamheten genom bland annat insourcing, finner vi skäl till att undersöka detta 

ytterligare. Syftet med denna uppsats är därmed att urskilja motiven till varför företag väljer 

att flytta produktion närmare kärnverksamheten genom att undersöka bakomliggande motiv 

samt resultat av flytten. Vidare ämnar studien jämföra motiven mellan olika typer av flytt.  
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1.3 Definitioner 

• I studien talar vi om flytt av verksamhet som ett samlat ord för den del av 

produktionen som flyttats. 

• Det engelska ordet relocation har översatts till omlokalisering. 

• Det engelska ordet för insourcing används i sin grundform för att inte skapa förvirring 

men kan även komma att finnas som formen insourca. 

• Backsourcing har ungefär samma innebörd som insourcing. Det finns olika 

definitioner på begreppen, men skillnaden berör vilken typ av produktion företaget 

hade innan produktionen togs hem i egen regi. Eftersom begreppen är så pass lika har 

vi valt att kalla båda för insourcing. 

2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redogör vi för den teori som presenterats i tidigare forskning kring 

omlokalisering av verksamhet, att flytta ut verksamheten samt att ta in den i egen regi. Vi tar 

upp motiv och risker med de olika sätten att hantera produktion på, för att i senare avsnitt 

applicera dem på de undersökta företagens situationer. 

 

2.1 Omlokalisering av verksamhet 
Ett företag kan omplacera sin verksamhet av många anledningar. Enligt definitionen av 

omlokalisering i finansnätverket Bloomsburys (2009) bok kan det handla om att 

verksamheten behöver mer plats, att företagen vill centralisera organisationen, eller att de vill 

komma närmare leverantörer, kunder eller råmaterial. van Liemt (1992) talar om anledningar 

till omlokalisering av företags produktion som lägre skatter, närmare till kommunikation, 

högre kvalitet eller mer utbildad arbetskraft. Vidare menar van Liemt att de viktigaste 

anledningarna till omlokalisering är bättre samarbeten mellan producenter, samt mellan 

producenter och konsumenter, angelägenheter gällande kvalitet och förändringar i efterfrågan. 

Ofta kopplas det samman med kärnverksamheten, vilket definieras av Prahalad & Hamel 

(1990) som den kollektiva kunskap som ett företag besitter för att koordinera diverse 

produktionsegenskaper och teknologier. Lampón och Lago-Peñas (2013) studie om spanska 

biltillverkare under 2000-talet visade resultat på att de viktigaste orsakerna till att flytta 

komponenttillverkning var för att företagen sökte lägre kostnader för arbetskraft, 

koncentration av produktion och specialitet i syfte att erhålla skalfördelar och ökad 

produktivitet.  
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Åtgärder för att nå målen presenterade ovan kan resultera i att företag flyttar verksamheten. 

Detta kan bland annat ske genom outsourcing som innebär flytt av verksamhet bort från 

kärnverksamheten. Sedan finns det insourcing och backsourcing som innebär att företag 

flyttar den närmare. För att förstå varför företag kan tänkas vilja flytta verksamheten närmare 

kärnverksamheten måste vi först redogöra för varför den flyttades ut, vilket kan ske genom 

outsourcing. 

 

2.2 Att flytta ut verksamheten: outsourcing 

Outsourcing är ett fenomen som Bengtsson et al. (2005) i sin bok Alternativ till outsourcing 

definierar som att ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare skötts 

i egen regi. Schniederjans (2005, s 3) beskriver det i sin bok som “an act of moving some of a 

firm’s internal activities and decision responsibilities to outside providers”, alltså som ett 

beslut att flytta delar av företagets interna aktiviteter och beslutsansvar till underleverantörer. 

Weidenbaum (2005) tar i sin artikel upp för- och nackdelarna med outsourcing och anser att 

det vanligaste för företag är att outsourca till inhemska underleverantörer. Däremot anser 

författaren att det är många företag som har insett fördelarna med att outsourca även till 

utländska företag. Weidenbaum menar att de på så sätt kan försäkra sig om att hela tiden 

kunna tillhandahålla produkter till sina kunder även i utlandet. Vidare menar han att den mest 

fundamentala anledningen till outsourcing är att företag vill fokusera på sin kärnkompetens 

och att det är ovanligt att ett företag producerar och utvecklar allt själv. Det vanligaste är att 

de lägger produktion på inhemska underleverantörer.  

 

Enligt Schniederjans (2005) är de potentiella fördelarna med att outsourca att företag kan 

erhålla lägre priser på tillverkning, minska risken på aktiviteterna och öka diversifieringen av 

aktiviteterna. I en nyligen publicerad rapport från SCB (2013) menar författarna att det 

viktigaste motivet till att flytta produktion utomlands till underleverantör är uppdelade i fyra 

kategorier: effektivisering, tillgång till nya marknader, tillgång till specialiserad kunskap, 

samt strategiska faktorer. Med effektivisering ingår minskade arbetskostnader, minskade 

övriga kostnader och ökat fokus på kärnverksamheten. Tillgång till nya marknader möjliggör 

för expansion och tillgång till specialiserad kunskap kan vara en fördel då det kan vara brist 

på kvalificerad arbetskraft, specialiserade kunskaper eller teknologier. De motiv som anses 

vara viktigast enligt rapporten var strategiska beslut, minskade arbetskostnader och minskade 

övriga kostnader. Embleton och Wright (1998) tar upp potentiella nackdelar med outsourcing, 
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vilka bland annat är att företag tappar kontroll över produktionen, kostnader för den tid som 

läggs på att skriva kontrakt med leverantörer och minskad flexibilitet. Enligt Weidenbaum 

(2005) bestämmer sig många företag för att outsourca bara för att andra företag gör det och att 

det anses vara ett bra beslut. Det företagen blir förvånade över är att beslutet kan tillföra extra 

kostnader och komplikationer. Som nämnt i inledning avslutas cirka hälften av alla 

outsourcade aktiviteter på grund av olika orsaker som till exempel att underleverantörerna får 

finansiella problem eller blir förvärvade av andra företag. Fler hinder och nackdelar tas upp i 

SCB:s rapport från 2013 som berör övergripande osäkerhet rörande flytten, anställdas 

intressen, osäkerhet om produktens kvalitet, svårigheter att identifiera potentiella leverantörer, 

behov av närhet till befintliga kunder, tillgång till finansiering, samt tullar och handelshinder. 

Rapporten tar även upp skattefrågor och juridiska och administrativa hinder som potentiella 

nackdelar med outsourcing. Då svårigheter som de ovan nämnda uppkommer finns det 

åtgärder för företag att ta till. Vad företag kan göra är att flytta verksamheten igen, denna 

gång närmare kärnverksamheten. 

 

2.3 Att flytta verksamheten närmare kärnverksamheten  
Att flytta verksamheten närmare kärnverksamheten kan ske på olika sätt beroende på vad som 

tidigare skett inom företaget. Företag kan välja att flytta den egna fabriken närmare 

kärnverksamheten eller byta leverantör till en som ligger närmare. Om verksamhet däremot 

flyttas från en underleverantör till att sköta det själv är detta insourcing enligt Bengtsson et al. 

(2005).  Detta behöver inte ske från en leverantör i utlandet, utan från vilken leverantör som 

helst. För att processen ska kallas insourcing måste en underleverantör tidigare ha skött 

produktionen men företag vill nu göra det i egen regi. 

 

Fördelarna med att insourca produktion är enligt Bengtsson et al. (2005) samma som de 

potentiella negativa delarna med att outsourca. Orsakerna till att ta beslutet om insourcing är 

många. Enligt Eliasson och Eliasson (2005) vill företag bland annat höja nyttjandegraden i 

egna resurser och producera till ett lägre pris. Bengtsson et al. (2005) tar upp sex förväntade 

fördelar med insourcing som författarna använder för att undersöka företag i sin studie: 

 

• Ökad kompetens 

• Minskat beroende av leverantörer 

• Minskad risk för läckage av hemlig information 

• Minskade logistikkostnader 
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• Bättre kontroll över tillverkningsprocessen 

• Ökat samarbete mellan produktion och produktionsutveckling 

• Ökad motivation 

 

Vidare menar Bengtsson et al. att det är naturligt att kompetensen ökar när ny 

produktionsteknik introduceras och att beroendet av leverantörer minskar. I studien visade det 

sig även att kostnaderna också kan minska vilket inte var i linje med förväntningarna. Vidare i 

sin forskning menar författarna att insourcing är ett potentiellt sätt att få ett tätare samarbete 

mellan konstruktion och produktion. De menar att när utveckling av nya produkter sker leder 

det ofta till bättre produktionsanpassningar vilket i slutändan påverkar produktivitet och 

kvalitet. Men även de fall där insourcing inte kombineras med utveckling har samarbetet ökat. 

Motivation hos anställda är något författarna också tar upp. När företag insourcar får de 

anställda upplevelserna av att det egna företaget är konkurrenskraftigt och att de har ett gott 

kunnande och är kompetenta. (Bengtsson et al, 2005) SCB:s (2013) rapport behandlar ett 

liknande fenomen kallat backsourcing, vilket är en variant på insourcing. Skillnaden är att 

företag beslutar att flytta tillbaka tidigare outsourcad produktion. Detta kan enligt författarna 

ske av olika anledningar. De viktigaste motiven att flytta tillbaka tidigare outsourcad 

produktion genom backsourcing var att den outsourcade produktionen gav följande 

konsekvenser: 

• Svårt att hantera på grund av fysiskt avstånd eller kulturella skillnader 

• Otillräcklig kvalitet på produkter och tjänster 

• Låg produktivitet                                      

• Brist på kvalificerad arbetskraft 

• Alltför lång leveranstid till kunder 

• Problem med leverantörers flexibilitet för inköp 

• Högre kostnader än förväntade för inköp 

• Strategiska beslut som fattas av koncernledning 

 

Eliasson och Eliasson (2005) nämner fler anledningar till att flytta produktion tillbaka till 

kärnverksamheten. Främsta anledningen till att företag flyttar tillbaka menar de är i syfte att 

åstadkomma produktivitetsförbättringar. Företag vill koncentrera tillverkningen till färre 

fabriker för att uppnå skalfördelar, minskade fasta kostnader och samordningsvinster. 

Kompetens är även viktigt i valet var företaget lägger verksamheten och den kompetens som 

finns i Sverige är svår för andra länder att kopiera på kort sikt. Författarna menar att i Sverige 
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kan vi erbjuda god kompetens i form av ingenjörer och vetenskapligt utbildad personal, i 

många fall till en lägre kostnad än andra industriländer. Ett annat viktigt skäl att behålla 

tillverkning i Sverige är närheten till produktutveckling samt forskning och utveckling (FoU). 

För tekniskt avancerade och komplexa produkter menar författarna att det nästan alltid är en 

stor fördel att ha utvecklingsarbetet i anslutning till tillverkningen.  

 

Bengtsson et al. (2005) tar även upp potentiella nackdelar med insourcing. I författarnas 

undersökning gav inte insourcing de studerade företagen några nackdelar utan enbart fördelar. 

Av studien hade de förväntat sig att kostnaderna skulle bli högre men faktum är att 

kostnaderna minskade med 40 procent. De övriga förväntade nackdelarna var bristande fokus 

på kärnverksamheten, minskad kapacitet, sämre kvalitet och dålig tillgång till leverantörers 

kunskap. Att kvaliteten skulle bli sämre för att företag insourcar fanns det heller inga belägg 

för utan kvaliteten ökade snarare. 

 

2.4 Motiv till att flytta verksamheten närmare kärnverksamheten 
Flytt av produktion närmare kärnverksamheten kan som presenterats i ovanstående avsnitt 

föra många fördelar med sig. Vi kan använda oss av teorierna kring insourcing, backsourcing 

och faktorer till att flytta verksamhet närmare kärnverksamheten för att försöka förklara 

varför företagen i vår studie har valt att flytta sin verksamhet närmare kärnverksamheten. 

Utifrån ovanstående resonemang har vi sammanfattat den presenterade teorin från Bengtsson 

et als. (2005) och SCB:s (2013) rapport, samt Bloomsbury (2009), van Liemt (1992), Lampón 

och Lago-Peñas (2013) och Eliasson och Eliasson (2005) i en modell som illustreras i Figur 1.  
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Figur 1. Sammanfattning av motiv till flytt av verksamhet 

 

Figuren redogör för de olika tillvägagångssätt som företag kan flytta verksamhet närmare 

kärnverksamheten. De gemensamma motiven gäller för både insourcing och omlokalisering. 

Genom insourcing flyttas produktionen närmare verksamheten, vilket redogörs av pilen mot 

kärnverksamheten. Detta förutsätter att företaget inte startar en fabrik i egen regi med samma 

avstånd som till underleverantören, utan tar hem produktionen till en plats närmare 

kärnverksamheten. Då backsourcing liknar insourcing i sin verksamhet och motiv har vi valt 

att insourcing får omfatta båda dessa begrepp. Eftersom omlokalisering inte specificerar vart 

verksamheten flyttar, kan detta betyda att den flyttar närmare kärnverksamheten men även 

längre bort. Därför går det pilar både mot och bort från kärnverksamheten. Figuren ämnar till 

att lättare finna motiv till flytt av produktion närmare kärnverksamheten. 
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3. Metod 
Följande stycke redogör för hur vi gått tillväga i vår studie för att undersöka vår 

frågeställning och svara på vårt syfte. Vi börjar med att redogöra för studien i helhet för att 

sedan beskriva val av företag och intervjupersoner, hur intervjuerna gick till, 

intervjufrågornas utformning och operationalisering samt slutligen dess reliabilitet och 

validitet. 

 

För att svara på vårt syfte i denna uppsats har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie 

som liknar Bengtssons et al. (2005) vilken omfattar företag som har flyttat sin produktion. Att 

göra en kvalitativ fallstudie gör det möjligt för att oss att gå in lite djupare i företagen än vad 

en kvantitativ studie hade låtit oss göra (Saunders et al., 2012). 

 

3.1 Val av företag och intervjupersoner 

För att hitta företag som passar in på vår undersökning gjordes sökningar i affärspress och på 

Internet. Genom att söka på ord som “flytt av tillverkning” och “flytt av produktion” kunde vi 

hitta information om företag som flyttat sin produktion på ett eller annat sätt. För att företaget 

skulle lämpa sig för denna studie gjordes urvalet utifrån dessa kriterier: 

 

Företaget har 

• valt att insourca tidigare outsourcad verksamhet med villkoret att den egna nya 

fabriken är närmare kärnverksamheten 

• valt att byta underleverantör till en geografiskt närmare kärnverksamheten 

• flyttat den egna produktionen närmare kärnverksamheten 

 

Utöver ovan nämnda kriterier, krävdes att följande kriterier också uppfylldes: 

 

• att företagets verksamhet innefattar produktion 

• företagets kärnverksamhet ligger i Sverige  

 

Anledningen till att företagets verksamhet skulle innefatta produktion är för att studien skall 

ge en rättvis bild vilket inte blir fallet om det är stor skillnad mellan företagens verksamheter. 

Med kärnverksamhet i Sverige menar vi att det är kärnverksamhet för just den lokala 

marknaden och inte nödvändigtvis hela bolagets kärnverksamhet. Detta kriterium medför 
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större chanser för oss att få kontakt med fler företag och att vi skulle få större tillgång till 

intervjupersoner. Slutligen fann vi sex företag som passade in på ovanstående kriterier och 

som efter kontakt var villiga att ställa upp på en intervju. Dessa sex företag var Esska, 

Thermia, Ostnor, Yaskawa Nordic, Volvo och Scania. För att ta reda på så mycket som 

möjligt om anledningarna till varför företagen valde att flytta produktionen ville vi intervjua 

anställda med positioner där de tar strategiska beslut gällande produktion. Kontakten med 

intervjupersonerna fick vi på olika sätt. De mindre företagen hade direktnummer till VD eller 

produktionschef och vi kunde således direkt kontakta honom eller henne. På de större 

företagen kunde vi få kontakt via växeln eller genom företagets studentkontakt. Vi gjorde en 

kort beskrivning av vårt syfte med uppsatsen och vilka typer av frågor vi ämnade ställa som vi 

skickade till intervjupersonen innan samtalet så han eller hon kunde förbereda sig för vilka 

frågor som skulle komma och om vi pratade med rätt person (Berg och Lune, 2012). Tabell 1 

visar överskådlig information av vilka företag som intervjuats, vilka positioner 

respondenterna hade och vilket datum intervjun hölls. 

 

Företagsnamn Titel Datum  

Esska Platschef 2013-12-04 

Thermia VD 2013-12-05 

Ostnor VD 2013-12-17 

Yaskawa Nordic Corporate Planning Director 2013-12-13 

Scania Senior Vice President Chassis and Cab Production 2013-12-23 

Volvo Director Industrial Strategy 2013-12-16 
Tabell 1. Sammanfattning av information kring de intervjuade företagen 

 

3.2 Hur intervjuerna gick till 

Intervjuerna gjordes över telefon och tog mellan 15 och 25 minuter att genomföra. Eftersom 

det var ett smalt utbud av företag som motsvarade våra kriterier, kunde vi inte välja företag 

som låg oss geografiskt nära. De företag som uppfyllde våra kriterier och var villiga att ställa 

upp på intervju var belägna över hela Sverige och vi hade därmed inte möjlighet att göra 

personliga intervjuer. På grund av det valde vi att göra telefonintervjuer. (Berg och Lune, 

2012) Samtalen var semistrukturerade öppna intervjuer som möjliggjorde för eventuella 

följdfrågor, förtydliganden och öppnade upp för egna reflektioner (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Dessutom minimerade vi risken för att ställa ledande frågor om samtalet var av öppen 
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karaktär (Jacobsen, 2002). Det optimala hade varit ett personligt möte men vi anser att vi fick 

ut tillräcklig och duglig information över telefon. Efter godkännande av respondenterna 

spelade vi in samtalet för att kunna transkribera och lättare gå tillbaka inför 

sammanställningen till empirin. Respondenterna erbjöds även anonymitet, men samtliga 

avstod. Respektive respondent har fått den färdigställda empirin skickad till sig och hittills har 

tre av sex godkänt den. Vi tolkar tystnaden från de övriga tre som att de inte hade några 

invändningar. 

 

3.3 Operationalisering  

För att ta reda på den information som vi behövde för att göra denna studie arbetade vi fram 

en intervjuguide med frågor som vi ställde till alla intervjupersonerna. Vi utgick ifrån 

Bengtsson et als. (2005) teorier om olika motiv till att insourca produktion och skapade frågor 

vars svar vi förmodade skulle svara på vårt syfte. I stora drag behandlade intervjun generella 

frågor om företaget rörande kärnverksamhet och organisationen; vad för typ av produkter som 

tidigare har tillverkats på annan plats men som numera flyttar närmare kärnverksamheten; 

vilka motiv som låg bakom beslutet att flytta verksamheten; hur resultatet ser ut för företaget 

gällande motiven; hur företaget och den specifika avdelningen har påverkats av flytten; samt 

eventuella för- och nackdelar med beslutet att flytta produktionen. Inför varje intervju 

samlade vi ihop sekundärdata från varje företags hemsida för att ge läsaren en grund till hur 

företaget ser ut och vad det gör, för att lättare förstå vad de har gjort gällande produktionen. 

 

Inför samtalen gjorde vi en intervjuguide att utgå ifrån (se bilaga 1). Guiden såg likadan ut för 

alla intervjuer, även om frågorna ibland skiljde sig åt eller frågor tillkom beroende på 

respondenternas svar. Detta borde dock inte påverka vårt resultat. (Esaiasson et al, 2007) När 

vi gjorde intervjuguiden utgick vi ifrån vårt teoretiska ramverk. Vi inledde intervjuerna med 

att ställa generella frågor om företaget och intervjupersonens arbetsuppgifter, för att försäkra 

trovärdigheten hos respondenten. Genom att fråga “Hur skulle du beskriva företagets 

kärnverksamhet?” följt av “... din avdelnings kärnverksamhet?” gavs en bild av vad för typ 

av produktion det är som sker. Frågan “Hur ser organisationen ut gällande produktion?” ger 

en överblick på hur företaget är uppbyggt och var produktioner sker i dagsläget. 	  Sedan ville 

vi ta reda på vad som faktiskt har hänt, vad som har flyttats, vilka produkter som nu tillverkas 

i Sverige, när detta skedde och vilka som var med och tog beslutet. Detta gjorde vi genom att 

först berätta vad vi läst om i affärspress och sedan bad intervjupersonen att utveckla 

händelsen. Följdfrågor som “Vilka var de grundläggande motiven till flytten?” gav oss 
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indikationer och nyckelmotiv till varför företaget valt att flytta sin verksamhet.  “Hur ser 

resultatet av flytten ut?” gav oss indikatorer på hur de gynnats av flytten och utifrån detta går 

det sedan att avläsa om det kan tillkomma motiv som de ännu inte visste när beslutet togs. 

Med hopp om att få svar på resultat om hur saker har påverkats inom följande områden: 

företagets kärnkompetens, produktionskostnader, produktionskapacitet, ledtid, kvalitet på 

produkten, motivation inom företaget, logistikkostnader, kontroll över tillverkningsprocesser, 

samarbete gällande produktion och produktionsutveckling, ställde vi frågan “Vad har 

förändrats under flytten?”. Samtidigt riskerade vi att bli utan viss information då vi inte ville 

lägga de omnämnda områdena framför intervjupersonen eftersom vi då riskerar att ställa 

ledande frågor. Dessa frågor var ställda på ett öppet sätt utan att försöka tvinga fram svar. Vi 

ville att intervjupersonen själv skulle komma på motiv och för- och nackdelar. (Jacobsen, 

2002) Samma metod tillämpades i frågan “Har det förekommit några nackdelar med 

flytten?” för att ta reda på om det fanns några motiv som inte uppfylldes eller oväntade 

negativa resultat. 

 

3.4 Kommentarer om intervjuerna 
Esska, Thermia, Ostnor, Scania och Volvo Personbilar blev alla relativt omfattande intervjuer. 

Yaskawa blev däremot en mindre omfattande intervju i och med att vi under intervjuerna 

försökt undvika att ställa ledande frågor och eftersom respondenten inte var drivande i 

konversationen. Vi anser dock att intervjun fortfarande är betydelsefull för studien då den tar 

med de mest väsentliga delarna och vi inkluderar intervjun i den kommande empirin och 

analysen. Gällande Volvos flytt har denna ännu inte initierats och ett resultat var därmed inte 

möjligt att tillgå. Även här anser vi att motiven är starka nog för att bidra till studien. 

 

3.5 Studiens trovärdighet 
Beslutet att enbart göra en kvalitativ studie och inte en kvantitativ grundar sig i att en 

kvantitativ studie av motsvarande omfattning inte hade kunnat ge lika detaljerade svar och 

dessutom tror vi urvalet hade varit för litet för att en sådan undersökning skulle bli statistiskt 

signifikant. Däremot finns det även nackdelar med att göra kvalitativa undersökningar över 

telefon. Svaren kan exempelvis tolkas, höras fel eller uppfattas fel. (Berg och Lune, 2012) Vi 

är medvetna om att ett personligt möte hade varit optimalt för att få ut så mycket som möjligt 

från intervjuerna. I en telefonintervju begränsades vi till att inte kunna se kroppsspråk och 

liknande som kan påverka trovärdigheten och reliabiliteten i det intervjupersonen säger. 
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Dessutom tror vi att under ett personligt möte är stämningen lugnare och respondenten får 

längre tid på sig att svara, vilket kan begränsa svaren i en telefonintervju. (Berg och Lune, 

2012) Vi är medvetna om dessa brister men vi anser att studiens trovärdighet ändå är hög och 

relevant för att besvara uppsatsens syfte. 

4. Fallstudie 
I detta avsnitt redovisar vi resultatet från intervjuerna. Inför varje intervju ger vi först en kort 

beskrivning av företaget. Sedan följer bakgrund för intervjun och vad som har skett gällande 

flytt av produktion. Därefter beskrivs motiven till flytten och slutligen resultatet i de fall där 

det redan går att läsa av. 

 

4.1 Esska  
Esska är ett företag som tillverkar babyartiklar i form av nappar, diflaskor, haklappar och 

drickmuggar. Företaget är idag en av de större aktörerna på marknaden och har en egen 

napproduktion i Lidköping. Produktutveckling samt säkerhetstänk är någonting Esska 

prioriterar och idag samarbetar de med externa svenska formgivare. (Esska, 2013-12-16) 

Esska har 21 anställda med en omsättning på 40 miljoner kronor (Affärsdata, 2013-12-05). 

Följande text är baserad på en intervju med Torbjörn Holm, platschef vid fabriken i 

Lidköping. 

 

Bakgrundsinformation 

Sedan 20 år tillbaka har Esska haft produktion hos underleverantörer, främst i Asien. Det 

började med nappflaskor men numera produceras även muggar och andra produkter. Esska 

säljer sina produkter via återförsäljare och har barnfamiljer som största konsumenter. Det 

sortiment som Esska köper in från underleverantörer handlar om ett större antal artiklar än det 

de producerar i egen regi. Sett till omsättning produceras 50 procent av Esskas produkter i 

Asien och resterande 50 procent i Sverige. All napproduktion sker i Sverige vilket även är 

deras kärnverksamhet och de anser att fokus främst ligger på produktion och inte på 

produktutveckling, även om detta också sker. De har inom företaget ingen avdelning för detta 

utan köper in tjänster för produktutveckling. Nappen Happy var en ny produkt som tidigare 

inte funnits på marknaden. Med risk för att den inte skulle slå lades produktion hos en 

leverantör i Thailand för att hålla nere de stora investeringskostnaderna. På så sätt kom 

projektet att kosta en tiondel av vad den hade gjort om produktionen hade lagts vid den egna 
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fabriken vid det tillfället. Beslutet löd även att om produkten slog väl på marknaden skulle 

produktionen tas hem och läggas vid den egna fabriken så länge volymerna blev tillräckligt 

stora för att motivera de stora investeringskostnaderna i ny produktionsutrustning. År 2011 

beslöt Esskas VD, platschefen vid fabriken i Lidköping och produktionschefen att de skulle ta 

hem tillverkningen på nappen Happy från Thailand till egen regi vid fabriken i Lidköping. 

 

Motiv 

Nappen Happy gick bra på marknaden. Vid samma tidpunkt skrevs det om att ämnet Bisfenol 

A, som fanns i plasten i nappar och nappflaskor, skulle vara hormonstörande. Esska valde då 

att byta ut sitt material i sina produkter. Producenterna i Thailand fick då problem och kunde 

inte längre producera nappen i tillräckligt bra kvalitet, vilket troligtvis hade med bristande 

kompetens att göra. Ett antal leveranser med nappen i undermålig kvalitet samt några 

incidenter ledde till att nappen togs bort från marknaden under ett halvårs tid. Det beslutades 

då att produktionen skulle tas hem i egen regi. Enligt Holm handlade det framförallt om att de 

inte kunde leverera produkten i tillräckligt hög kvalitet och stora investeringar gjordes då i 

fabriken i Lidköping för att kunna tillverka napparna på ett högeffektivt sätt med rätt kvalitet. 

Nu hade volymerna blivit så pass stora att de kunde motivera de investeringarna de var 

tvungna att göra i samband med flytten av produktionen. 

 

Resultat 

I resultatet ses inga nackdelar med att man tagit hem produktionen, utan snarare fördelar. Då 

nappar är Esskas kärnverksamhet anser de att produktionen bör ligga i Sverige där resten av 

företaget ligger. De har idag ekonomin till att göra detta. Nappen Happy har blivit billigare 

sedan de började tillverka den i egen regi jämfört med när den tillverkades hos 

underleverantörer. Enligt Holm är produkten “till och med billigare nu när vi producerar den 

i huset än vad den var när vi köpte den från Asien, med frakter och allt det strul som var då 

med extra kontroller…”. Produkten är bättre, kvaliteten är högre och de har mer kontroll över 

säkerheten hos produkten. De anser även att de har blivit flexiblare då de kan producera i 

mindre seriestorlekar i Sverige för att de har en flexibel utrustning. Dessa fördelar leder till att 

de också kan hitta nya marknader med variation på produkter som till exempel produkter till 

fotbollslag vilket inte var fallet då produktionen låg i Thailand. Personalen reagerade positivt 

på beslutet att ta hem produktionen eftersom detta säkrade jobb och investeringarna visade på 

en framtid hos företaget. I och med att produktionen av nappen Happy numera ligger i 

Sverige har det blivit lättare att samarbeta med att utveckla produkten och övriga produkter. 
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4.2 Thermia 

Thermia Värmepumpar utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för 

uppvärmning, varmvatten och kylning. Företagets arbete med forskning och utveckling utgår 

från en av Europas modernaste anläggningar och är ett av de ledande företagen på den 

europeiska marknaden. Thermia är en del av danska Danfoss och ingår i Danfoss 

Värmepumpar AB som har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor och cirka 200 

anställda. (Thermia, 2013-12-16) Följande text är baserad på en intervju med Magnus 

Glavmo, VD för Thermia.  

 

Bakgrundsinformation 

I huvudsak har Thermia sin marknad i Norden och verksamhet i Arvika där produktionen 

började. Produktionen sker främst genom outsourcing där företaget köper in detaljer och 

komponenter. Kärnverksamheten innefattar idag mer produktutveckling, montering, 

programmering och kvalitetssäkring än på produktionen av själva komponenterna. Thermia 

säljer inte slutprodukterna till slutkunden utan säljer via återförsäljare. Dessa består främst av 

rörmokarfirmor som i sin tur säljer till slutkunderna. I samband med att Danfoss köpte upp 

Thermia år 2005 togs ett beslut om att värmepumparna skulle tillverkas i Polen eftersom de 

hade sett en ökad efterfrågan. En egen fabrik byggdes då upp i Polen som skulle tillverka flera 

av Thermias högvolymprodukter enligt samma princip som i Arvika, alltså montage av 

värmepumpar.  

 

Thermia tillverkar alltså inte alla komponenter själv utan när det kommer till produktion 

arbetar de mest med själva montaget. Den främsta anledningen till att låta underleverantörer 

sköta produktion av komponenter, istället för att göra den i egen regi, är att de oftast kan göra 

sakerna billigare i och med att de har investerat stora belopp i maskiner som är 

helautomatiserade. En annan anledning till varför Thermia inte tillverkar alla komponenter 

själv är på grund av att det finns miljökrav som har gjort det svårare att göra allting själv. 

Thermia har varken möjlighet att investera i allt som skulle behövas eller de volymer som 

krävs för att få det lönsamt. 
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Motiv 

I samband med flytten till Polen minskade produktionen i Arvika. Glavmo säger däremot att 

de arbetat mycket med effektivisering och lyckats öka produktiviteten med 30 till 40 procent i 

fabriken i Arvika. Även genomloppstiden har minskat avsevärt, tiden för att en produkt ska gå 

igenom hela produktionskedjan är idag en femtedel jämfört med för några år sedan. De 

förbättringar och effektiviseringar de gjort i fabriken resulterade i att arbetskostnaden 

minskade och även kapitalkostnaden minskade i och med att de kunde minska sitt lager med 

en tredjedel. Thermia insåg då att de hade en effektiv och bra produktion i Arvika där de 

kunde frigöra den möjliga kapaciteten de hade på ett bra sätt. De kostnader som uppkom i 

samband med att bedriva två stycken produktionsenheter så som logistikkostnader, 

lokalkostnader, overheadkostnader och så vidare gjorde att det skulle löna sig att centralisera 

allt till en produktionsenhet. Ett beslut togs och de valde att flytta produktionen från Polen till 

Arvika.  

 

En arbetstimme i Polen motsvarar en fjärdedel av totalkostnaden för en i Sverige. På så sätt 

hade det vara lönsamt att ha all tillverkning i Polen men där producerades enbart en fjärdedel 

av de produkter som Thermia sålde vid tillfället och i Arvika har produktion av pumpar alltid 

skett, även de som tillverkades i mindre volymer. Att besluta att flytta över denna produktion 

till Polen hade inte varit lätt menar Glavmo. I Arvika har Thermia all egentlig verksamhet, 

framför allt all utveckling. Glavmo säger att nu är de ett komplett företag koncentrerat i 

Arvika. 40 ingenjörer utvecklar värmepumparna på plats medan verksamheten i Polen enbart 

var produktion. Glavmo uttryckte det som:  

 

“Det är helt klart att ha en produktionsanläggning ger oss mycket större möjligheter till 

kvalitetskontroll. Det är naturligtvis lättare att hela tiden arbeta med ett ställe om du kan få 

bra kvalitet.” 

 

Samarbetet med produktionsutveckling har vunnit på att ha nära till produktionen då Thermia 

alltid har folk med i utvecklingen från alla funktioner, även från produktion. Det är svårt att 

ha folk sittandes i andra länder under produktutveckling, vilket var en viktig orsak till att all 

produktion flyttades till Sverige. 
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Resultat 

När produktionen flyttades från Polen till Sverige minskade antalet anställa inom hela 

företaget, trots att 15 personer anställdes till den nya verksamheten i Sverige. Thermia är nu 

kompletta i Arvika med produktutveckling och produktion på samma ställe. De anser att det 

är viktigt att få saker och ting rätt första gången då de varken har tid eller pengar att jobba 

med uppdateringar och förbättringar. Därav vikten att jobba nära och få in alla synpunkter på 

så kort tid som möjligt.  

 

Några nackdelar med att ta hem all produktion till Arvika har de ännu inte sett. Däremot anser 

Glavmo att det är en nackdel att “lägga alla ägg i en korg”, det vill säga att ha all produktion 

på samma ställe. Detta gör dem känsliga för störningar och Glavmo ger exemepel som risk för 

fackliga konflikter eller brand. 

 

4.3 Ostnor 

Ostnor utvecklar, tillverkar och tillhandahåller sanitetsarmaturer samt närliggande koncept, 

tjänster och service. Det grundläggande i verksamheten handlar främst om ledande teknik. 

Ostnor omsätter närmare 900 miljoner kronor, har cirka 460 heltidsanställda och ägs till 70 

procent av de före detta aktieägarna till svenska FM Mattsson och Mora Armatur. 

Verksamheten med huvudkontoret ligger i Mora. (Ostnor, 2013-12-16;Industritorget) 

Följande text är baserad på en intervju med Claes Seldeby, VD för Ostnor. 

 

Bakgrundsinformation 

Ostnor tillverkar många olika typer av produkter under de två varumärkena Mora Armatur 

och FM Mattson. Produktionen för de båda skiljer sig inte åt, organisationen ser densamma ut 

i de båda produktionsprocesserna. Ostnor tillverkar en del av produkterna i egen regi men i de 

fall kompetens saknas inom bolaget, köper man in från underleverantörerskett. Detta gäller 

bland annat plast som inte produceras inom företagets egen produktion. Hos 

underleverantörerna produceras största delen av komponenter och företaget samarbetar både 

med nationella och internationella underleverantörer. Av den totala tillverkningskostnaden 

köper företaget in komponenter från underleverantörer för ungefär 25 procent av värdet. 

Företaget lägger cirka 5 procent av omsättningen på FoU varje år i form av materialkunskap, 

konceptutveckling och produktutveckling.  Under 2012 beslöt sig ledningen för Ostnor att 

flytta hem den produktion av trädgårdskranar som låg hos en underleverantör i Kina till en 
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egen befintlig fabrik i Sverige. I fabriken i Kina tillverkades hela produkten, från 

komponentförsörjning till sammansättning, provning och paketering.  

 

Motiv 

Ett av de främsta motiven till att produktionen flyttades till Sverige var för att kunna säga att 

produkten är “Made in Sweden” i marknadsföringssyfte. Andra anledningar till beslutet 

beskriver Seldeby som: “... att säkerhetsställa god kvalitet, att minska det bundna kapitalet, 

att få en högre sysselsättningsgrad i vår egen verksamhet…”.  

 

Resultat 

Resultatet för 2013 blev bättre än vad som var budgeterat. Det är många faktorer som spelar 

in men hemtagningen av produktion från Kina har enligt Seldeby förbättrat resultatet. 

Gällande produktutvecklingen så har denna skett i Sverige hela tiden, även innan flytten från 

Kina. Seldeby menar dock att de tydligt ser fördelarna med att ha produktutvecklingen i linje 

med produktionen då många produktionsrelaterade frågor uppkommer i samband med att de 

utvecklar nya produkter. Det finns då fördelar med att sitta i samma byggnad i och med 

närheten. Detta märks även på den interna genomloppstiden som har minskat från i snitt 80 

dagar till 18 dagar, vilket bidragit till att Ostnor kan dra ner på sina lager markant. Att 

företaget lyckades leverera ett bra resultat visar på att de är konkurrenskraftiga trots svensk 

arbetskraft och svenska löner. Seldeby menar att personalen känner: “att de är på rätt väg”. 

Han har ännu inte sett några nackdelar med att ta hem produktionen från Kina till Sverige.  

 

4.4 Yaskawa Nordic 
Yaskawa Nordic är en del av den japanska koncernen Yaskawa Electric Corporation, vars 

kärnverksamhet är att tillverka industrirobotar. Det nordiska huvudkontoret ligger i Torsås 

och där tillverkas robotstyrsystem och standardkomponenter för Europamarknaden. 

(Yaskawa, 2013-12-16;Yaskawa, 2013-12-17) Yaskawa har 167 anställda och omsätter cirka 

600 miljoner kronor. Följande är en intervju med Pär Tornemo, Corporate Planning Director 

på Yaskawa Nordic. Tornemo har jobbat på företaget i åtta år och beskriver sin roll som 

motsvarigheten till en vice VD. 
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Bakgrundsinformation 

Yaskawa har industrier som målgrupp och säljer bland annat många robotar som används 

inom fordonsindustrin. Yaskawas moderbolag ligger i Japan där 95 procent av 

produktutvecklingen också sker. Produktutvecklingen sker även på lokal nivå och 

kundanpassningen för den europeiska marknaden sköts i Sverige. År 2008 togs ett beslut av 

koncernledningen att monteringen av industriroboten som då låg i Sverige skulle flytta till 

Japan med anledning av att moderbolaget var placerat där. Ett år senare beslöts det att den 

tidigare outsourcade verksamheten skulle flytta tillbaka till Sverige.  

 

Motiv 

Beslutet att flytta tillbaka tillverkningen grundade sig på ekonomiska faktorer då det blev 

dyrare att producera i Japan. Det uppkom även andra nackdelar som längre ledtider och större 

lagerhantering i Sverige då produktionen i Japan innebar sex veckors frakt. Verksamheten i 

Europa fick även sämre möjligheter till att kundanpassa sina produkter.  

 

Resultat 

Resultaten av att monteringen flyttades tillbaka till Sverige blev minskade ledtider och att de 

nu kan leverera en kundanpassad robot på bara en vecka. När flytten skedde miste sju 

personer sina jobb men i samband med tillbakaflytten anställdes dessa igen. De skapade ett 

team som tillsammans lade om produktionen så att den blev mer effektiv än tidigare och på så 

sätt skapades mer motivation inom gruppen. 

 

4.5 Scania 
Scania är ett globalt ledande företag inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar och industri- 

och marinmotorer. Företaget är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 35000 anställda 

med en omsättning på cirka 85 miljarder kronor. År 2008 köpte Volkswagen 37 procent av 

Scania men största delen av kärnverksamheten är fortfarande i Sverige. Av dessa arbetar 2400 

inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige i närheten av företagets 

produktionsenheter. (Scania, 2013-12-28) Följande text är baserad på en intervju med Thomas 

Karlsson, Senior Vice President Chassis and Cab Production på Scania.  
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Bakgrundsinformation 

Scanias produkter har många användningsområden men deras försäljning riktas främst mot 

företag inom industri och transport. Det som Karlsson arbetar med främst är 

lastbilsproduktion vilket de har fabriker för på flera olika ställen: Europa, Sydamerika och 

många mindre fabriker runt om i världen. Dessa levererar komponenter till lastbilar. I Sverige 

ligger hyttproduktion i Oskarshamn bland annat. I Södertälje ligger en fabrik där de monterar 

en fjärdedel av Europaproduktionen. Runt 95 procent av lastbilsproduktionen säljs utanför 

Sveriges gränser men samtidigt har Scania kvar en stor del av sin verksamhet här. 2005 

beslutades det att Scania skulle fortsätta koncentrera produktionen till färre produktionsorter 

och egna verksamheter från Falun och Skåne flyttades till Södertälje. Enbart det mest 

väsentliga flyttades, resten lät de underleverantörer ta hand om antingen på samma orter eller 

nya.  

 

Motiv 

Beslutet att flytta produktionen grundade sig på olika saker. Dels att kostnaderna blev lägre, 

det var helt enkelt billigare att koncentrera produktionen. Dock menar Karlsson att det inte 

enbart kunde motivera hela beslutet. Det som identifierades som minst lika viktigt var att 

skapa en tvärfunktionell närhet mellan utveckling, produktion och inköp. Dessa 

koncentrerades till Södertälje. Det har inte varit någon drivkraft att insourca utan snarare att 

flytta produktionen närmare Södertälje.  

 

“I vårt produktionssystem så har alla medarbetare, oavsett om man är på utvecklingsfunktion 

eller om man står i linen, möjligheter att påverka produkten eller processens förbättring…” 

 

Där är det viktigt att alla medarbetare är med. Scania vill ha en närhet mellan de som står i 

förädlingsprocessen och de som designar nya produkter. På detta sätt får de möjlighet till 

snabb överföring mellan de som jobbar på produktionslinjen och de som jobbar med nästa 

generations utveckling. Karlsson säger att Scania har många tvärfunktionella team som sitter i 

fabrikerna och det är därför mycket lättare att göra den kopplingen om de har koncentrerat 

den viktigaste verksamheten. Karlsson anser att det var ett viktigt beslut för Scania att de fick 

den möjligheten då den utgör en viktig bas för verksamhetens fortsatta förbättring. 

 

“...vi tittade naturligtvis på möjligheten att flytta till någon annanstans, till exempel ett 

lågkostnadsland i Europa men vi kom fram till att vi ville flytta den viktigaste delen av 
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verksamheten närmare utvecklingsfunktionen. Vi har noterat att andra företag har kommit på 

detta på senare tid.”  

 

Resultat 

Karlsson är övertygad att kvalitetsförbättringen som Scania ständigt gör i sitt 

produktionssystem har förstärkts av beslutet att flytta produktionen närmare Södertälje. Det 

har blivit lättare att förstå hur de kan påverka totala kvaliteten. Enligt Karlsson kan de snabbt 

samla gruppen om problem eller utmaningar uppstår och de kan då utnyttja hela styrkan på ett 

snabbt och enkelt sätt.  

 

“Kvalitetsavvikelser som man skulle kunna upptäcka på fältet brukar man kunna fånga i 

produktionsprocessen om man har en organisation som förstår det konceptet där alla 

medarbetare ingår (...) Det kan vara svårt att montera eller svårt att få saker att passa ihop. 

Lyssnar man på ljud så har man rätt mycket signaler i produktionsprocessen. Har man det 

samlat i tvärfunktionella team kan man på nån minut få en utvecklingsingenjör som tittar på 

hur det går i en produktionsprocess.” 

 

De har även varit vaksamma på att inte få för stora personalkostnader för produkten. De har 

som ambition att personalkostnaderna inte ska överstiga 15 procent av värdet för produkten. 

Kan de ha hög automatisering, effektivitet och produktivitet kan de hålla sin ambition och 

behöver inte flytta produktionen till ett lågkostnadsland. Karlsson beskriver att de potentiella 

nackdelarna med beslutet var att de var rädda för att det skulle bli svårt att rekrytera 

medarbetare. Men de har haft framgång i det, många som arbetade i fabrikerna flyttade med 

till Södertälje. 

 

4.6 Volvo Personbilar 

Volvo Personbilar eller Volvo Car Corporation designar, utvecklar, tillverkar och 

marknadsför personbilar. Företaget har sedan sin start 1927 varit ett av de starkaste 

varumärkena inom bilindustrin och såldes 2010 av Ford till det kinesiska företaget Geely 

Holding. (Volvo, 2013) Idag har Volvo Personbilar en omsättning på 125 miljarder kronor 

och har nästan 25000 anställda (Nordelöf, 2013). Intervjun vi har genomfört är med Ulf 

Nordelöf, Director Industrial Strategy. Nordelöf har arbetat på Volvo Personbilar i drygt ett år 

och ägnar sig åt industriell strategi och struktur, materialplanering, värdekedjor och logistik i 

allmänhet. 
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Bakgrundsinformation 

För knappt ett år sedan började Nordelöf och hans avdelning att titta på logiken kring in- och 

outsourcing. De har ännu inte initierat projektet utan det är fortfarande i planeringsstadiet. 

Idag står företaget för cirka 25 procent av tillverkning och resterande sköter 

underleverantörer. Volvo började med att ta fram ett antal kriterier som ska uppfyllas för att 

det ska vara intressant att plocka in tillverkningen i egen regi. Kriterierna är enkla regler och 

är logiska säger Nordelöf. De tittar främst på leverantörer som i dagsläget ligger nära 

företagets befintliga fabriker i Torslanda. Det är Final Assembly, det vill säga 

slutmonteringen av moduler som de planerar att insourca. De tänker inte bygga upp några nya 

fabriker utan de ämnar integrera monteringen i de nuvarande verksamheterna.  

 

Motiv 

I området är Volvo själva den största aktören när det gäller tillverkning och de tror sig kunna 

balansera en overhead och klara av indirekta kostnader bättre än leverantörerna klarar av. Han 

menar att Volvo är duktiga på till exempel montering om de ska gå tillbaka till sin 

kärnverksamhet. De är även duktiga på internlogistik och kan hantera många flöden som ska 

komma i rätt tid och rätt mängd. Det andra de har tittat mycket på är att försöka optimera 

responstiden, alltså hur snabbt de kan reagera på förändringar av till exempel produktinnehåll. 

Med en kortare responstid kan lagernivåerna i systemet sänkas generellt och det minskar i sin 

tur kapitalbindningen då de inte behöver ha lika stora buffertar. Den stora kostnadsfördelen 

som Nordelöf tar upp är framförallt de indirekta tillverkningskostnaderna och 

overheadkostnaderna. Tittar man på direkta material- och arbetskostnader är det litet de kan 

åstadkomma. Volvo tror att de kommer kunna sänka overheadkostnaderna då leverantörerna 

inte kan slå ut dem på lika många enheter som Volvo har samt att de inte har lika många 

möjligheter att balansera overheaden lika effektivt. Det menar Nordelöf har med storlek att 

göra. Nordelöf tar även upp fler fördelar med att ha allt i samma hus. När en produktändring 

görs blir det tydligare vad den för med sig i produktionssystemet.  

 

“Det blir mycket tydligare för oss vad det får för konsekvenser av att göra ändringar och hur 

en produktgeometri kan påverka montering och materialhantering. Där kommer vi få bättre 

transparens.” 
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Det kommer att bli tydligare att göra “Design for Assembly”, alltså att de beaktar hur 

montaget av produkten ska gå till. Nordelöf menar att det gör de såklart redan idag men att de 

inte har den fulla transparensen på det sättet. Får de produktionen inne i de egna fabrikerna får 

de en snabbare återkoppling. 

 

Resultat 

Då projektet inte än har initierats än har inga resultat kunnat utläsas. 

 

4.7 Sammanfattning av empirin 

Resultatet från intervjuerna har sammanställts i Tabell 2. Tabellen redogör för vardera företag 

gällande antal anställda och omsättning, hur och var de producerade innan flytten samt hur 

och var de producerar efter flytten. Vidare redogörs för typ av flytt företaget har gjort och 

vilka motiv som låg till grund för beslutet. 

 

Tabell 2. Sammanställning av empiri 

 

 

Företag Antal 
anställda/omsät
tning 

Innan flytt 
(u = utlandet) 

Efter 
flytt 

Typ av flytt Motiv 

Esska 21 st/40 mnkr Underleverantör 
(u) 

Egen regi 
i Sverige 

Insourcing • Billigare tillverkning 
• Kvalitet       

Thermia 181 st/500 mnkr Egen regi (u) Egen regi 
i Sverige 

Flytt av 
verksamhet 

• Billigare tillverkning 
• Effektiviseringar och ökad produktivitet  
• Kortare genomloppstid 
• Minskat lager 
• Samarbete mellan produktion och utveckling 
• Ökad kontroll över tillverkning 

Ostnor 460 st/900 mnkr Underleverantör 
(u) 

Egen regi 
i Sverige 

Insourcing • Minska bundna kapitalet och öka sysselsättningen 
• Samarbete mellan produktion och utveckling 
• Kvalitet 
• ”Made in Sweden” 

Yaskawa 
Nordic 

167 st/600 mnkr Egen regi (u) Egen regi 
i Sverige 

Flytt av 
verksamhet 

• Billigare tillverkning 
• Minskad lagerhantering 
• Minskade ledtider 
• Samarbete mellan produktion och utveckling 

Scania 35000 st/85 
mdkr 

Egen regi i 
Sverige 

Egen regi 
i Sverige 

Flytt av 
verksamhet 

• Billigare tillverkning 
• Samarbete mellan produktion och utveckling 

Volvo Cars 25000 st/125 
mdkr 

Underleverantör Egen regi 
i Sverige 

Insourcing • Billigare tillverkning 
• Effektivisera responstid 
• Minska lager och kapitalbildning 
• Samarbete mellan produktion och utveckling 
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5. Analys av de sex företagens motiv 
I följande avsnitt kommer vi att göra en analys där vi ställer empirin från studien mot den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Olika typer av flytt 
Bloomsbury (2009) och van Liemt (1992) nämner flera anledningar till varför företag väljer 

att flytta sin verksamhet. Flera av dessa går att finna i företagens motiv. Gemensamt för 

företagen i vår studie är att samtliga har flyttat produktion men inget av dem har gjort samma 

sak som de andra. Esska, Ostnor och Volvo har eller ämnar, att flytta produktionen från en 

underleverantör till egen regi och använder sig därmed av insourcing (Bengtsson et al., 2005; 

Schniederjans, 2005). Thermia och Yaskawa har däremot flyttat verksamhet som redan var i 

egen regi till fortsatt egen regi men geografiskt närmare kärnverksamheten. I detta fall har 

insourcing alltså inte skett enligt Bengtsson et al. utan endast flytt av verksamhet. I de fall då 

insourcing skett har alla företag utom Volvo flyttat verksamhet från utlandet till Sverige. 

Scania har enbart flyttat sin verksamhet då de fortsatt i egen regi men har till skillnad från 

Thermia och Yaskawa inte flyttat in produktionen i Sverige från utlandet då de redan låg i 

Skåne och Falun. Genom att gå igenom motiven och resultaten kommer vi att försöka knyta 

an till den presenterade teorin. 

 

5.2 Olika motiv 

 

5.2.1 Ledtid, responstid, genomloppstid och lager 

När Thermia flyttade hela sin produktion till Arvika har effektivisering uppnåtts på flera 

områden och man har lyckats öka sin produktivitet avsevärt. Genomloppstiden minskade till 

en femtedel jämfört med innan tack vare effektiviseringar de erhöll i fabriken i Sverige och 

kunde på så sätt minska sitt lager med en tredjedel. Ostnor hade också som ett av sina motiv 

att minska det bundna kapitalet. Yaskawa menade att de största nackdelarna som uppstod med 

produktion i Japan som de ville få bukt med var långa ledtider på cirka sex veckor och stor 

lagerhantering i Sverige. Detta ligger i linje både med Bengtsson et als. (2005) teori om 

minskade logistikkostnader och SCB:s (2013) teori om minskad leveranstid till kund. Volvo 

har tittat mycket på att effektivisera responstiden för sina produkter och för förändringar av 

dessa vilket också stöds av SCB:s teorier. Med kort responstid kan de minska lagret och 

därmed kapitalbindningen.  
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5.2.2 Kontroll, insikt och produktutveckling 

Flera av företagen i studien nämner fördelarna att få bättre kontroll på och insikt i 

tillverkningsprocessen som Bengtsson et al. (2005) tar upp. Dessutom får produktionen ett 

tätare samarbete med utveckling när tillverkningen placeras närmare kärnverksamheten. 

Thermia menar att de är ett komplett företag med all verksamhet i Arvika och har full kontroll 

över tillverkningsprocessen. Där kan utveckling och produktion jobba tätt för att hela tiden 

förbättra produkterna. Ostnor och Yaskawa är inne på samma spår. De menar att det finns 

fördelar med att sitta i samma byggnad i produktionsutvecklingsfrågor och kundanpassning. 

Även för Scania och Volvo har motivet varit en stark bidragande orsak till omstruktureringen. 

Att kunna ha anställda som jobbar på produktionslinjen i samma produktionsteam som 

utvecklingsingenjörerna är mycket viktigt. Det är då också lättare att se och förutspå vilken 

inverkan en produktförändring har på tillverkningen. Bloomsbury (2009) tar upp, som en av 

anledningarna till att flytta verksamhet, viljan att centralisera sin organisation. Detta har 

företagen i studien gjort i och med strävan att samla produktion och den övriga verksamheten 

på samma plats. Även Lampón och Lago-Peñas (2013) tar upp liknande teorier. De menar att 

en av de viktigaste orsakerna till flytt är koncentration av produktion och specialitet för att 

erhålla skalfördelar och ökad produktivitet, vilket har erhållits i våra studerade företag. 

Bengtsson et al. nämner att två av fördelarna med insourcing är bättre kontroll över 

tillverkningsprocessen och ökat samarbete mellan produktion och produktionsutveckling. 

Teorin kan både appliceras på Ostnor och Volvo som har insourcat eller ska insourca som i 

Volvos fall. Men Bengtsson et als. teorier kan också tillämpas på företag som enbart flyttat 

egen produktion, så som Scania, Yaskawa och Thermia. Eliasson och Eliasson (2005) tar 

också upp vikten av att ha utvecklingsenheter och tillverkning nära varandra geografiskt när 

det kommer till tekniskt avancerade och komplexa produkter, vilket flertalet av våra studerade 

företag kan antas producera.  

 

5.2.3 Kvalitet 

Kvalitet var ett viktigt motiv för Esska och Ostnor. Esska var inte nöjd med kvaliteten de fick 

levererad från fabriken i Thailand vilket var en av anledningarna till att de valde att ta hem 

produktionen. Ostnor menade också att de kan säkerhetsställa god kvalitet i och med att de 

själva producerade produkten. Esskas och Ostnors motiv till flytten går i linje med teorierna 

av Bengtsson et al. (2005). Även van Liemts (1992) teorier går i samma banor där han menar 

att ökad kvalitet kan vara en av de viktigaste anledningarna till omlokalisering av produktion. 
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5.2.4 Ekonomiska motiv 

När Esska flyttade sin produktion från Thailand hade deras produkter ökat mycket i 

efterfrågan och produktionsvolymerna var då stora. På så sätt kunde de motivera att bygga 

upp en egen fabrik och börja producera själva. Investeringskostnaderna var stora och utan den 

stora efterfrågan hade det aldrig varit försvarbart att lägga den mängden pengar på det. 

Thermias beslut att flytta produktionen från Polen och Volvos beslut att insourca delar av 

produktionen grundade sig också i ekonomiska motiv. Båda företagen anser att de kommer 

kunna/nu kan sänka overheadkostnaderna, alltså de indirekta kostnaderna samt sänka 

logistikkostnader. Även Yaskawa och Scania har beaktat den ekonomiska aspekten i sitt 

beslut att flytta produktionen. För båda företagen förutspådde de att de direkta 

tillverkningskostnaderna skulle sänkas i och med flytten. Gemensamt för båda företagen är att 

det inte var den enda och inte heller den viktigaste anledningen till flytten. De ekonomiska 

aspekterna är något många av författarna skriver om. Bengtsson et al. (2005) tar förvånande 

nog upp förväntan att insourcing skulle innebära högre kostnader, vilket inte har skett för 

studiens företag. SCB (2013) nämner däremot kostnad som en viktig anledning till att flytta 

tillbaka produktion, att kostnader blev högre än vad de förväntat sig när de outsourcade. 

 

5.2.5 Övriga motiv 

Det enda motivet som inte återfanns i teorier om flytt av produktion är att kunna säga att 

produkten är tillverkad i Sverige. Ostnor tryckte på detta då de anser sig kunna sätta “Made in 

Sweden” på sina produkter i marknadsföringssyfte om de har all produktion och montage i 

Sverige. Detta är intressant för studien och kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

 

5.3 Diskussion och jämförelse 
Företagen i studien liknar varandra i viss mån. Alla är företag som har kärnverksamhet i 

Sverige och alla har valt att flytta sin produktion närmare denna. Även om de på så sätt liknar 

varandra finns det olikheter i hur tankegångarna har sett ut när de valde att flytta 

produktionen. Vi har försökt att utröna de likheter och skillnader som företagen har haft 

gällande motiv för att se om det finns några slutsatser som kan dras kring en viss typ av 

företag, typ av produkt och typ av flytt. Alltså om flytten har varit ett exempel av insourcing 

eller om företaget har flyttat egenägd produktion.  
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Gemensamt för majoriteten av de studerade företagen är att de har som mål att minska sina 

kostnader. Detta omfattar inte Ostnor, då företaget inte hade det motivet till flytten. Gällande 

kvalitet var det Esska och Ostnor som delade samma uppfattning. Både Esska och Ostnor lät 

tidigare produktionen skötas av underleverantörer och har därför enligt teorin insourcat 

(Bengtsson et al., 2005). Att minska sina lager var ett motiv som Thermia, Ostnor, Yaskawa 

och Volvo strävade/strävar efter i sina projekt. Här är det svårt att direkt se några likheter i 

produkttyp, företagen tillverkar allt ifrån värmepumpar till bilar. Vi kunde inte heller se något 

samband mellan motivet att vilja minska lagret och storleken på företaget då omsättningen 

sträcker sig från 500 miljoner kronor till 125 miljarder kronor och antalet anställda varierar 

från 167 till 25000. Det fanns heller inga likheter i typ av flytt eller typ av produkt.  

 

Bättre kvalitet var något som Esska, Ostnor och Thermia strävade efter i sin flytt. De tre 

företagen säljer sina produkter till konsumenter och vi kan resonera kring om det har någon 

inverkan på deras val att byta produktionssätt. Alla tre företagens rykte hänger troligtvis 

mycket på att de har produkter som konsumenterna kan lita på håller hög kvalitet, men 

samtidigt är det giltigt för de flesta typer av företag med konsumentvaror så det går nog inte 

att säga att motivet är typiskt för just den här typen av företag. Mest troligt är att just dessa tre 

företag i urvalet för denna studie hade kvalitet som motiv av slumpmässiga skäl. 

 

Det går också att diskutera viljan att korta genomloppstid och ledtid, alltså tiden för att få ut 

en produkt till kunden. Detta var viktiga anledningar till flytt för både Thermia, Yaskawa och 

Volvo. Thermia och Yaskawa liknar varandra i viss mån av storlek. De säljer båda till 

konsumenter och har båda flyttat egen produktion. Volvo däremot är en enorm koncern med 

25000 anställda och ett mycket mer komplext produktionsnätverk. Att försöka dra några 

likheter mellan Volvo, Thermia och Yaskawa är därför mycket svårt.  

 

Att dra några slutsatser kring närheten till produktion för produktionsutvecklingen är 

ingenting vi heller kan göra. Alla företagen i studien utom Esska hade det som en viktig 

anledning till flytten och därför är det svårt att se något annat än själva flytten som ett 

samband. En intressant aspekt som vi kan resonera kring är faktumet att det bara var Ostnor 

som tyckte att det var en stor fördel med att kunna visa att deras produkt endast tillverkas i 

Sverige. De hoppas då kunna stärka uppfattningen om att produkterna är av god kvalitet och 

använda detta faktum som marknadsföring. Uppfattningen vi har av produkter som är 

tillverkade i Asien är att de många gånger får en stämpel av lägre kvalitet. Om Ostnor kan 
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motverka detta genom att sätta en “Made in Sweden”-märkning på sina produkter har de goda 

anledningar att flytta hem produktionen. Detta är som tidigare nämnt ett motiv till att flytta 

produktion som inte tagits upp tidigare i forskning om flytt av verksamhet. Motivet är kopplat 

till teorierna om ”Country of origin”, ursprungsland, är ett begrepp som används inom 

marknadsföring för att beskriva vikten av att marknadsföra och kvalitetsstämpla en produkt 

med hjälp av var den är producerad. (Al-Sulaiti och Baker, 1998;Insch och McBride, 

2002;Pappu et al., 2005) Undersökningen som Insch och McBride gjort visar att 

ursprungslandet faktiskt har inverkan på uppfattningen av produktens kvalitet, vilket stärker 

motivet. Vi tror att motivet är viktigt och kommer bli allt vanligare då det redan sker i andra 

branscher som livsmedelsbranschen. Det är möjligt att även industriföretag kommer inse 

vikten av detta.  

 

5.4 Gällande oväntade och negativa resultat 

Genom att titta på resultatet från flytten av verksamhet och jämföra det mot motiven till 

flytten kan vi se om det finns bakomliggande motiv som beslutsfattarna inte var medvetna om 

när beslutet togs. De flesta av motiven företagen hade när de valde att flytta infriades. De 

resultat som följde efter att flytten skett som inte var väntat var att Esska fick högre 

motivation, vilket går i linje med Bengtsson et al. (2005). Detta upplevde även Yaskawa när 

de återanställde sju personer som mist sina jobb innan flytten. 

 

Negativa resultat är något som Bengtsson et al. nämner. De skriver om högre kostnader, 

bristande fokus på kärnverksamheten, minskad kapacitet, sämre kvalitet och dålig tillgång till 

leverantörers kunskap. Vår studie visade på tvärtom att ingen av företagen upplevde de 

potentiella negativa resultaten Bengtsson et al. nämner.  

6. Slutsats 
I detta avsnitt ämnar vi att besvara problemformuleringen där vi sammanfattar vad vi kommit 

fram till. Vidare gör vi en kritisk granskning av uppsatsen och avslutar med förslag på vidare 

forskning kring ämnet. 

 

Syftet med denna uppsats var att urskilja motiven till varför företag väljer att flytta produktion 

närmare kärnverksamheten genom att undersöka bakomliggande motiv samt resultat av 

flytten. Vi ville också jämföra motiven mellan olika typer av flytt. Två typer av flytt av 
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produktion har behandlats, insourcing av tidigare outsourcad produktion och omlokalisering 

av egna fabriker närmare kärnverksamheten. Däremot har byte av underleverantör inte 

förekommit i studien. För företagen som valt att insourca var de viktigaste orsakerna att: 

minska produktionskostnaderna, öka kvaliteten, minska bundna kapitalet och lagret, öka 

sysselsättningen, förbättra samarbetet mellan produktion och utveckling, kunna säga att 

produkten är helt tillverkad i Sverige och slutligen korta responstiden. 

 

Företagen som flyttade sina egna produktionsanläggningar närmare kärnverksamheten hade i 

stor utsträckning mycket likartade motiv. De viktigaste var att minska 

produktionskostnaderna, effektivisera och öka produktiviteten, korta genomloppstiden, 

minska lagret, öka samarbetet mellan produktion och utveckling, öka kontroller över 

tillverkningen och korta ledtider. Den viktigaste skillnaden i motiv vi funnit var att ett av 

företagen som insourcat hade använt “Made in Sweden”-begreppet vilket skiljer sig från 

övriga företag i studien. Några unika motiv för de företag som flyttat egen produktion är 

kortare genomloppstid, minskade ledtider och kontroll över tillverkningen. 

 

6.1 Kritisk granskning 

Denna studie bygger på en fallstudie av endast sex företag. Det är därför viktigt att påpeka att 

det inte går att dra några generella slutsatser om vilka de grundläggande motiven är till att 

företag omlokaliserar sin verksamhet.  

 

Som nämnt i metoddelen är det viktigt att komma ihåg graden av ärlighet hos respondenten 

när man använder sig av intervjustudier. Det finns alltid risk för att respondenten är partisk 

och det är därmed viktigt att man kritiskt granskar intervjuerna. Exempelvis nämnde inte 

någon av respondenterna negativa konsekvenser av deras hemtagning, vilket kan tänkas vara 

på grund av att de inte vill ställa sitt företag i dålig dager. Två av företagen sa att det fanns 

potentiella risker med flytten, men att de inte har inträffat. 

 

Den litteratur vi har hämtat vår teori ifrån bygger främst på studier av svenska företag och 

lämpar sig därmed väl för denna studie. Dock är mycket av den övriga litteraturen av utländsk 

härkomst och risken finns därmed att den kan vara irrelevant för svenska förhållanden 

eftersom länder har olika regler och lagar som kan påverka motiven.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Att göra en undersökning som involverar ett större antal företag är nästan ett måste för att öka 

reliabiliteten i denna studie. Hade den omfattat fler företag skulle det troligtvis också varit 

möjligt att göra statistiska undersökningar för att påvisa om samband finns mellan de motiv 

företag haft, vilken typ av företag det handlar om, vilken typ av produkt de tillverkar och 

vilken typ av flytt de gjort. 

 

Vidare har vi förslag på att även undersöka motiv till att flytta verksamhet närmare 

kärnverksamheten genom att byta underleverantör istället för att insourca. Detta var något 

som inget av våra studerade företag gjort och det skulle vara intressant att ta reda på om det 

finns några likheter eller skillnader.  

 

Det enda motivet som inte fanns med i vårt teoretiska ramverk var att kunna säga att 

produkten helt är gjord i Sverige, ”Made in Sweden”. Fenomenet tror vi ligger i tiden med 

tanke på de senaste årens trender med närodlad mat och närproducerat i allmänhet. Det hade 

varit intressant att undersöka om det är många företag som faktiskt väljer att flytta produktion 

till Sverige för att just kunna få den kvalitetsstämpeln. 
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Bilaga 1. 
Intervjuguide 

 

1.       Kan du berätta lite om din roll/position på företaget? 

a.       Vilka arbetsuppgifter har du? 

b.      Hur länge har du jobbat på företaget? 

2.       Kan du berätta lite kort om företaget? 

a.       Hur skulle du beskriva företagets kärnverksamhet? 

b.      Hur ser organisationen ut gällande produktion?  

c.       Hur stor det av företagets totala produktion ligger hos underleverantörer? 

d.      Hur många av dessa underleverantörer ligger i utlandet? 

3.       Vi har läst om (…) i affärspress där ni har (…). Kan ni utveckla vad det var ni gjorde?   

a.       Var producerades produkten förut? 

b.      Var produceras produkten nu? 

c.      Av vilka motiv tog ni beslutet att flytta produktionen? 

d.      Vilka medverkade när ni tog beslutet? 

4.       Hur ser resultatet ut, om det att avläsa redan nu?  

5.       Har ni sett några förändringar inom företaget sedan flytten jämfört med tidigare? 

6.       Eventuella nackdelar? 

 
 


