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ABSTRACT 
 
 
 

Title: Change through offshoring- a case study of Autoliv Inc. 
 
Seminar date: 14  of June 2006. th

 
Course: FEK 591. Master thesis in business administration, 10 Swedish credits (15 
ECTS). Major organization.
 
Authors: Ulrika Andersson, Erika Ekelund and Maud Ekman 
 
Advisor/s: Dan Kärreman 
 
Five key words: Offshoring, core competence, organizational change, Autoliv and 
the four ideal theories. 
 
Purpose: The purpose of this study is to show how an offshoring process changes 
an organisation and to find out whether this change, effects the core competence of 
the organization in some way.  
 
Methodology: Since our thesis is of an understanding nature a qualitative method is 
used, through semi structured interviews and studies of documents. We have 
performed a descriptive study and our perspective is abductive. 
 
Theoretical perspectives: The four ideal theories of change by Van de Ven and 
Poole. The core competence theory by Prahalad and Hamel. 
  
Empirical foundation: Our empirical foundation is based on a case study based on 
the information collected from nine interviews. 
 
Conclusions: The conclusion of this study is that the offshoring process has effected 
the organizational structure of Autoliv. The company has adapted the Teleological 
theory forced by the Evolutionary theory. Autoliv is now a company in constant 
change and is no longer perceived as a stabil  work environment by its employees.  
Their core competence is essential for the company’s future survival.  This core 
competence consists of their ability to be inventive. 
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 Förändring genom offshoring – en fallstudie av företaget Autoliv 

1 INLEDNING 
 
 
 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för bakgrunden till offshoringens framväxt samt 

varför vi valt att studera fenomenet offshoring. Vi redogör även för de främsta motiven 

till att använda sig av detta förfaringssätt samt hur förändringen som offshoring medför 

kan påverka ett företag.  Eftersom begreppet offshoring har en central roll i denna 

uppsats har vi även valt att definiera samt ge en närmare förklaring till begreppets 

innebörd. Detta för att underlätta förståelsen för läsaren samt för att undvika eventuella 

missförstånd gällande begreppet. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 
 
Offshoring är ett relativt nytt begrepp. De tidigaste artiklarna om fenomenet är från 

slutet av 1990-talet men de talar sitt tydliga språk; offshoring är på frammarsch. När 

kostnaderna blir för höga i ursprungslandet står valet mellan att förädla processen eller 

att flytta verksamheten till ett lågkostnadsland1. Många menar att offshoring är ett 

rationellt agerande från företagens sida, att ett företags produktion måste lokaliseras där 

det är mest effektivt. Offshoring är helt enkelt en logisk process och ett sätt att i tid 

anpassa sig till globaliseringen. De menar vidare att offshoring är en naturlig följd av 

den ökade globaliseringen2. Att offshora kan även innebära risker i form av dyra 

transporter, sämre kompetens och ibland även sämre kvalité till följd av att man flyttar 

ut delar av sin verksamhet. Andra negativa aspekter vid en offshoring är konsekvenser i 

form av att människor i ursprungslandet förlorar jobben och att företaget kan riskera att 

försvagas3.   

 

Analysföretaget Forrester spår att över en miljon jobb inom service- och tjänstesektorn 

kommer att försvinna från EU-regionen inom de närmaste tio åren genom offshoring. 

                                                 
1 www.sr.se 2006-05-01 
2 www.sns.se, 2006-06-01 
3 www.iva.se, 2006-04-23 
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Svenska företag har tidigare främst utlokaliserat tillverkningsprocesser men numera 

sker även utlokalisering av tjänster i allt högre grad. Offshoring är idag omfattande och 

berör inte bara multinationella företag utan även många små- och medelstora företag.4  

 

”Här finns de nya jobben” 
Veckans affärer, maj 2005 

 

”Vi har bara sett början av trenden med offshoring” 
Ny teknik nov 2005 

 

”Problem med jobbflytt” 
Computer Sweden, sept 2005 

 

Svenska företag är tvungna att finna de mest kostnadseffektiva alternativen för sin 

verksamhet. Detta framgår av att de är världens näst mest globaliserade land, enligt en 

granskning av 123 länder.5 Många svenska företag uppger också att de är beredda att 

utlokalisera vissa delar av sin verksamhet inom en nära framtid. De företag som 

funderar på att offshora kan primärt tänka sig att offshora transaktions- och 

arbetsintensiva tjänster såsom bokföring, fakturering, verkstadsproduktion samt 

löneadministration. De delar som en del företag är tveksamma till att utlokalisera är 

marknadsförings- och affärskritiska forskningsprocesser. De företag som redan 

offshorar vissa delar av sin verksamhet är beredda att utlokalisera fler funktioner, även 

affärskritiska sådana.6 I en enkätundersökning, riktad till 500 av Sveriges största 

företag, svarar majoriteten av de tillfrågade företagen att de kommer att flytta en eller 

flera stödfunktioner eller produktionsprocesser, till ett lågkostnadsland inom en 

femårsperiod. Mer än hälften av de undersökta svenska företagen, som funderar på att 

lägga ut verksamhetsprocesser, anser att Baltikum är den mest intressanta regionen för 

detta ändamål.7
  

 
 
 
 

                                                 
4 www.iva.se, 2006-04-23 
5 Tomas Lundin ”Jobben fortsäter flytta österut” Svenska Dagbladet, 3:e mars 2006. 
6 www.svensktnäringsliv.se, 2006-05-29 
7 www.svensktnäringsliv.se, 2006-05-29 
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1.2 Begreppsdefinition av offshoring 
 

 

I försöken att definiera offshoring har det uppstått en viss förvirring. Denna förvirring 

har uppkommit då termen outsourcing (sv: utkontraktering) ofta används synonymt med 

offshoring. Outsourcing är en process som innebär att ett företag köper en funktion, som 

man tidigare utfört internt, av en extern leverantör. Ett exempel på outsourcing är ett 

flygbolag som använder sig av ett IT-konsultbolag för skötseln av sin IT-avdelning. 

Outsourcing är dessutom begränsat till att innefatta tjänster på den inhemska 

marknaden.  Offshoring avser produktion av varor, komponenter och tjänster i 

företagets regi utomlands. Offshoring innebär alltså att processen stannar kvar inom 

företaget, men att den verkställs i ett annat land och utförs av den inhemska personalen i 

detta land. Det kan handla om ett svenskt företag som öppnar en teknisk 

supportavdelning i Indien och anställer lokal arbetskraft, d.v.s. att det svenska företaget 

offshorar en teknisk supporttjänst. Ett annat exempel är att en svensk advokat hyrs av ett 

franskt företag för ett juridiskt ändamål, d.v.s. att det franska företaget offshorar en 

juridisk tjänst.8      

 

   

1.3 Vad kan ett företag offshora? 
 
 
Vilka delar är då lämpliga att offshora? För att få förståelse för vilka funktioner inom ett 

företag som kan offshoras kan man först dela upp olika arbetsfunktioner hierarkiskt 

efter färdigheter och intellektuella krav. Sedan mäter man lämpligheten till att offshora 

funktionen genom att ställa varje arbetsfunktion mot ett flertal kriterier. Det första är 

mätbarheten av outputen av ett arbete, ju mer mätbart desto mer lämpat för offshoring. 

Det andra är möjligheten att leda och övervaka arbetet från distans, ju större möjlighet 

att leda på distans desto mer lämpat för offshoring. Det tredje är huruvida 

arbetsfunktionen behöver vara kvar inom moderorganisationen för att skapa värde, ju 

mindre behov av fysisk närvaro vid arbetsfunktionen, desto bättre är funktionen lämpad 

för offshoring. Det finns således ingen klar definition av vad som lämpar sig att 

                                                 
8 John Berry, Offshoring Opportunities (New Jersey: John Wiley & Sons, 2006), 1-18. 
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offshora, det kan vara arbeten som kräver lite i termer av kvalificerade arbeten likaväl 

som högkvalificerade arbeten.9  

 

1.4 Bilindustrin10 
 
 
I en artikel i tidskriften Agenda nr 1 2006, uttalade sig ett antal högre chefer i svenska 

företag om den svenska fordonsindustrin, däribland Leif Johansson som är VD på 

Volvo. Han menar att den svenska fordonsindustrin kan delas upp i tre delar. Dessa är 

lastbilstillverkarna, personbilstillverkarna samt deras leverantörer. De svenska 

lastbilstillverkarna, exempelvis Scania och Volvo lastvagnar, är globala aktörer som 

tillhör de största i sin bransch. Deras teknologinivå och marginaler ligger långt över 

konkurrenternas, vilket innebär att de senare än personbilsindustrin bör drabbas av 

utflyttningar och konkurrens från lågkostnadsländer. Personbilsindustrin är en av de 

mest konkurrensutsatta i världen. De tillverkare som inte håller kvalité, produktivitet 

och effektivitet slås helt enkelt ut från marknaden. Volvo och Saab har exempelvis 

numera amerikanska ägare som inte hyser några större nationella känslor varför de 

skulle kunna, och gör redan i stor skala, flytta ut alla de delar som inte är lönsamma nog 

att producera i Sverige. Till sist har vi underleverantörerna till bilindustrin, däribland 

vårt fallföretag Autoliv, som i nuläget är den grupp som anses vara den mest utsatta. 

Detta eftersom de är beroende av biltillverkarnas framgång och utveckling, de har krav 

på sig att sänka priserna och öka utvecklingen samtidigt som de är starkt 

konkurrensutsatta från lågprisleverantörer.  

 

 

1.5 Problemdiskussion 
 

Företaget Autoliv är en underleverantör i den ständigt kostnadsjagande bilindustrin. Den 

ursprungliga fabriken ligger i samhället Vårgårda där en stor del av utvecklingen av nya 

produkter sker. Där sker tillverkning av luftkuddar, pisksnärtsskadeskydd och andra 

bilsäkerhetsprodukter. Autoliv har länge varit, och är än idag, ett framgångsrikt globalt 

företag i termer av lönsamhet och tillväxt11. Därför blev chocken stor när ledningen i 

                                                 
9  Berry, Offshoring Opportunities, 28-34. 
10 Calle Ericsson, ”Profilen Leif Johansson” Agenda, nr 1 2006. 
11 www.autoliv.com, 2006-05-18 

 
 

5 

http://www.autoliv.com/


 Förändring genom offshoring – en fallstudie av företaget Autoliv 

juni 2004 samlade personalen och informerade medarbetarna om att företaget stod inför 

utflyttningar och till följd av det, uppsägningar på företaget i Vårgårda. I september 

lades sedan ett varsel, 275 av Autoliv i Vårgårdas totalt 1 000 anställda, varslades om 

uppsägning. Ledningen för Autoliv menade att lönekonkurrensen från låglöneländerna 

gjorde sig påmind och därför genomförde man utflyttningarna och de medföljande 

varslen. I Autolivs fall föll valet på Estland, dit den mest arbetsintensiva produktionen 

inom säkerhetsbälten flyttades. Tanken var att Autoliv i Vårgårda skulle koncentrera sig 

på forskning och utveckling samt den avancerade luftkuddetillverkningen12. 

 

Varslet realiserades stegvis under 2005 och beräknas vara avslutat sommaren 2006. Av 

de 244 personer som slutligen förlorade sina jobb till följd av denna flytt var 199 

produktionsarbetare och 45 var tjänstemän. Planer finns på fortsatta utflyttningar inom 

de närmsta åren13. 

 

När ett företag beslutat sig för att genomföra en offshoring kan detta innebära det  

förändringar för det aktuella företaget. Förändringarna kan påverka företaget 

organisatoriskt, och i många fall även medarbetarna personligt, då arbetsuppgifter 

förändras och människor riskerar att sägas upp. Förändringarna kan leda till att 

människor tvingas leva under ett varsel en längre tid samtidigt som de förväntas sköta 

sitt arbete som vanligt. Detta kan för många vara en mycket ovan situation och kan 

väntas påverka människor olika beroende på hur väl förberedda de är, vilken 

information de får och vilken typ av människor de är 

 

En organisation genomgår diverse förändringar under sin livstid, vilka kan vara av både 

större och mindre format. Dessa förändringar påverkar organisationen olika exempelvis 

beroende på storleken på förändringen, organisationens kultur, hur förändringen 

kommuniceras och huruvida medarbetarna är vana vid förändringar.14 Det finns 

forskning kring strategin bakom offshoring, hur själva förändringsprocessen ska 

genomföras forskning kring diverse organisationsförändringar. Huruvida en 

offshoringprocess kan förändra ett företag har vi dock inte funnit. Det skrivs periodvis 

mycket i media om offshoring och medföljande varsel, men hur påverkar 
                                                 
12 www.trygghetsradet.se, 2006-03-25 
13 www.trygghetsradet.se, 2006-03-25 
14 Odd Nordhaug, Human Capital in Organizations – Competence, Training and Learning (Stockholm: 
Natur och Kultur 1993) 62-79.  
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offshoringprocessen egentligen ett företag?  Vi menar att det finns en kunskapslucka 

vad gäller hur en sådan process kan påverka ett företag. Vi vill, genom att studera ett 

företag som genomgått en sådan förändring, ta reda på hur offshoringprocessen kan 

påverka ett företag och vad det kan få för konsekvenser.  

 

I ett tidigt skede av vår empiriska studie uppmärksammade vi att Autoliv har en distinkt 

kärnkompetens. Vårt intresse väcktes då för att studera huruvida denna kärnkompetens 

påverkats av den förändring som offshoringsprocessen medfört.  

 

Prahalad och Hamel menar att kärnkompetensen hos företag kan påverkas då en 

organisation delas upp i divisioner15. Det faktum att ett företag offshorar en del av sin 

verksamhet kan liknas vid en divisionsuppdelning, eftersom delar av företaget flyttas ut 

till andra länder. Vi har därför funnit det intressant att studera huruvida 

kärnkompetensen hos vårt fallföretag påverkats av offshoringprocessen.  

 
 
 
1.6 Problemformulering 
 

Med bakgrund av denna problemdiskussion har vi identifierat följande frågor: 

 

• Hur förändras en organisation av den förändring som en offshoringprocess 

medför? 

• Påverkas företagets kärnkompetens av en sådan förändring och hur tar sig detta i 

så fall uttryck?   

 

 

1.7 Syfte 
 
 
Vårt syfte är att klarlägga hur en offshoringprocess förändrar en organisation. Vi vill 

även mer specifikt ta reda på huruvida kärnkompetensen påverkas av denna process. 

 

                                                 
15 C K Prahalad och Gary Hamel, Att konkurrera för framtiden (Boston: Harvard Business School Press, 
1995) s 25-50 
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1.8 Avgränsningar 
 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till ett företag. Detta har vi gjort för att på djupet 

kunna studera verkningarna av den förändring som vårt fallföretag genomgått. Vår 

studie är således ingen jämförelse mellan olika företag. Det faktum att vi endast studerat 

ett företag har gett oss utrymme att intervjua ett större antal respondenter på ett och 

samma företag än vi haft om vi involverat fler företag. Detta på grund av vår begränsade 

tidsram och omfattning på studien. 

 

Genom att begränsa antalet teorier till de fyra idealteorierna samt teori kring 

kärnkompetens, har vi kunnat tydliggöra och förklara förändringens verkningar för 

företaget och dess kärnkompetens. Att involvera ytterligare teorier i vår studie anser vi 

inte skulle underlätta förståelsen för förändringens verkningar, snarare komplicera 

densamma. 

 

 

1.9 Disposition 
 

1.9.1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till vårt intresse för fenomenet offshoring och 

de förändringar som processen för med dig.  Vidare definierar vi begreppet offshoring 

samt redogör för vilka delar som är lämpliga att offshora. Bakgrunden leder oss in på 

problemdiskussionen där vi diskuterar kring hur en offshoring kan påverka ett företag. 

Genom denna problemdiskussion kommer vi sedan fram till de problem vi identifierat 

och syftet med denna uppsats.  

 

1.9.2 Metoden 
 
Metodkapitlet syftar till att visa samt tydliggöra för läsaren hur vi gått tillväga när vi 

angripit uppsatsens problem. I början av detta kapitel redogör vi för vår förförståelse 

och dess påverkan på oss som författare. Efter detta presenterar vi de angreppssätt vi 

valt att använda oss utav. Därefter följer en beskrivning av vårt tillvägagångssätt vad 

gäller val av företag, teori samt respondenter. Likaså beskriver vi hur vi genomfört 

 
 

8 



 Förändring genom offshoring – en fallstudie av företaget Autoliv 

intervjuerna och hur dessa dokumenterats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

uppsatsens tillförlitlighet.  

 

1.9.3 Teori 
 
I teorikapitlet presenteras de teorier vi använt oss av för att kunna beskriva hur ett 

företag och dess kärnkompetens påverkas av en den förändringsprocess som en 

offshoring innebär. Vi har använt oss av fyra idealteorier samt teorier kring 

kärnkompetens. Idealteorierna består av livscykelteorin, den teleologiska teorin, den 

dialektala teorin samt evolutionsteorin. I teorin kring kärnkompetens redogör vi för 

huvuddragen inom denna teori samt hur man kan gå tillväga för att identifiera 

kärnkompetensen i en organisation. Dessa teorier är tänkta att användas för att 

underlätta förståelsen kring de verkningar som offshoringens förändringar medfört samt 

hur, eller om, kärnkompetensen påverkats.  

 

1.9.4 Empiri och Analys 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av de genomförda intervjuerna. Denna insamlade 

empiri tolkas löpande i texten med hjälp av de ovannämnda teorierna och vår tolkning 

av händelseförloppet.   

 

1.9.5 Slutsats 
 
Här presenteras de slutsatser vi dragit utifrån vår analys, som knyter an till uppsatsens 

frågeställning och syfte. Vi presenterar sedan ett antal möjliga framtida scenarion för 

vårt fallföretag. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning.   
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2  METOD 
 
 

I detta kapitel beskriver vi vårt praktiska tillvägagångssätt vid genomförandet av denna 

studie. Inledningsvis ges läsaren en beskrivning av vår förförståelse. Därefter beskriver 

vi de angreppssätt vi valt att använda oss av samt redogör för motiven till varför vi valt 

dessa. Vidare motiverar vi vårt val av företag samt beskriver hur vi genomfört 

intervjuerna. Slutligen behandlar vikten av att förhålla sig kritiskt till sina källor. 

 

 

2.1 Förförståelse 
 

Människors förförståelse för ett fenomen eller en händelse grundas på personliga 

erfarenheter, utbildning och intryck. Förförståelsen kan påverka hur vi angriper ett ämne 

och ur vilket perspektiv vi väljer att se ett fenomen.16 Innan vi genomförde studien hade 

vi en gemensam uppfattning, baserad på bland annat personliga erfarenheter, om att 

medarbetare kan känna oro och otrygghet på en arbetsplats då en förändring sker, i 

synnerhet en oväntad sådan. Nedläggningar eller flyttar av processer kan få personliga 

konsekvenser för medarbetarna, i form av exempelvis varsel och uppsägningar. Vi hade 

även uppfattningen om att den förändring som fenomenet medför skulle kunna påverka 

kärnkompetensen på något sätt, antingen positivt eller negativt, även detta baserat på 

våra egna erfarenheter. Detta är inga hypoteser som vi har för avsikt att bekräfta utan vi 

vill snarare visa hur verkligheten förhåller sig, d.v.s. hur, eller om, ett företag samt dess 

kärnkompetens påverkas av förändringarna som en offshoringprocess medför. Vår 

uppfattning om dessa företeelser var grunden till att vi identifierade ett outforskat 

område, vilket föranledde vår studie.  

 

Vår ambition har varit att studera fenomenet förutsättningslöst, så långt det är möjligt.  

Ejvegård menar att man som forskare alltid bör sträva efter att vara inta en objektiv 

position så långt det är möjligt17. Ejvegård menar att svårigheten i detta ligger på ett 

psykologiskt plan, vilket innebär att det är svårt att uppfatta sina egna fördomar och 

                                                 
16 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Lund: Studentlitteratur, 1997), 151-153. 
17 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 1996), 17. 
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förutfattade meningar. I sina försök att gardera sig mot detta bör författaren, i detta fall 

vi, noga ange var och från vem han eller hon erhållit informationen. En helt objektiv 

inställning är i realiteten omöjligt att uppnå.18  

 

2.2 Angreppssätt 
 

2.2.1 Abduktion 
 

Det induktiva angreppssättet går ut på att dra slutsatser utifrån empiriska data. Ansatsen 

utgår således ifrån empiri och slutar i teori. Forskaren strävar efter upprätthållandet av 

teorier med hjälp av den insamlade empirin. Viktigt att notera är att man aldrig kan vara 

helt säker på de slutsatser som det induktiva angreppssättet leder fram till, eftersom de 

grundar sig på insamlade data och ingen accepterad teori.19

  

Deduktion innebär att man utgår ifrån en teori eller en modell, ofta en hypotes. Denna 

teori testas sedan mot verkligheten i form av inhämtad empiri. Den valda teorin avgör 

då vilken empiri som samlas in och hur denna ska tolkas.20  

 

Alvesson och Sköldberg riktar viss kritik mot att använda sig av enbart en av metoderna 

induktion eller deduktion, detta eftersom de kan betraktas som uteslutande alternativ. I 

realiteten används istället ofta abduktion.21  

 

Vi har därför valt att använda oss av den abduktiva ansatsen. Denna ansats går ibland 

under rubriken ”den gyllene medelvägen”. I denna ansats varvas teori och empiri 

växelvis. 22  Alvesson och Sköldberg hävdar att det är en lämplig ansats när man vill ta 

sin utgångspunkt i både empiriska data och teoretiska föreställningar. Ansatsen innebär 

en samsyn där det sker ett växelspel mellan induktion och deduktion. I takt med att 

                                                 
18 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 17. 
19 Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber 
Ekonomi, 1991), 25. 
20 Ibid. 
21 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion; vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
(Lund: Studentlitteratur, 1994), 42.  
22 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 45. 
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empirisk data samlas in modifieras och förfinas teorin. Abduktionen utgår således i 

empiriska data men innehåller även teoretiska föreställningar.23  

 

Vår undersökning är abduktiv eftersom vi använt oss av teoretiska studier, lämpade för 

vårt syfte, för att formulera en empirisk undersökning. Vi har sedan relaterat våra 

empiriska upptäckter till den teori som föranledde undersökningen. I inledningsskedet 

av vår studie förfogade vi över ett antal teorier som vi hade för avsikt att använda oss 

utav. Efterhand som vi insamlat empiriska data har vi tagit bort vissa delar av teorin, 

men även kompletterat med andra teorier som vi under arbetets gång funnit mer 

intressanta och användbara för att uppfylla vårt syfte. 

 

2.2.2 Deskriptiv ansats 

 

En deskriptiv ansats innebär att man genomför en beskrivande undersökning, rörande 

förhållanden som kan utspelas i både dåtid och nutid. När man använder sig av en 

deskriptiv ansats avgränsar man sig till att välja ett antal perspektiv, utifrån vilka man 

studerar det valda fenomenet.24 Vi har i vår studie valt att studera fenomenet utifrån hur 

företaget förändrats som organisation. Vi har även valt att studera hur, eller om, 

kärnkompetensen påverkats av förändringen. En deskriptiv studie erbjuder möjligheten 

att antingen beskriva samband mellan de olika perspektiven eller att beskriva varje 

perspektiv var för sig25. Vi har i vår studie valt att beskriva förändringens påverkan på 

företaget för sig och kärnkompetensens eventuella förändring för sig. Vi har sedan 

dragit slutsatser, och försökt identifiera eventuella samband, utifrån våra resultat.  

 

En nackdel med den deskriptiva ansatsen är att den bygger på författarnas egna 

beskrivningar av det aktuella händelseförloppet. Känslor, värderingar och handlingar 

kan därför påverka beskrivningen. Det gäller det för författarna att så korrekt som 

möjligt återge, samt tolka, vad de intervjuade berättat.26  

 

                                                 
23 Alvesson och Sköldberg, Tolkning och reflektion; vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 42. 
24 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning (Lund: Studentlitteratur, 2003), 13. 
25 Ibid. 
26 Bertil Carlsson,  Kvalitativa forskningsmetoder för medicin (Falköping: Liber AB, 1999), 25. 
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2.2.4 Kvalitativ ansats 

 

När forskningen handlar om tolkning eller förståelse av ett problem, som exempelvis 

människors upplevelser eller svar på frågor som; ”Vad är detta? Vilka är de 

underliggande mönstren?” passar det att använda sig av en kvalitativ metod. Kvalitativ 

forskning bygger på forskning som fokuserar på mjuka data. För att få fram denna typ 

av data kan man använda sig av kvalitativa intervjuer samt tolkande analyser.27  

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av den kvalitativa metoden, då vi söker förståelse 

för hur offshoringprocessen påverkat företaget. Vi vill öka vår förståelse för detta 

genom att ta reda på hur ledning och medarbetare uppfattat förändringen och 

händelseutvecklingen i organisationen. Vi söker därför kvalitativa svar uttryckta i ord, 

inte kvantitativ data i form av siffror.  Vi anser att ord och beskrivningar ger en bättre 

förståelse för offshoringsprocessen än vad siffror kan ge i detta fall.  

 

Ett annat utmärkande drag för den kvalitativa undersökningen är att stor vikt läggs vid 

känslor och det unika från varje respondent.  Denna form av forskning karaktäriseras 

även av att den ger många upplysningar från få enheter.28 Vår studie bygger på nio 

intervjuer som alla ägnats stor vikt i form av tid och tolkningar.  En utökning av 

undersökningsgruppen kan leda till att nya aspekter på undersökningsproblemet 

framkommer29. Vi anser dock att vi har en bra representativitet i vår undersökning då vi 

intervjuat flera ledande personer på företaget samt andra medarbetare för att uppnå en 

förståelse för skeendet. Våra respondenter har varit av båda könen och deras ålder och 

anställningstid inom Autoliv har varierat. Dessa faktorer tror vi har bidragit till att ge 

oss en omfångsrik syn av processens påverkan på Autoliv i Vårgårda som företag.  

 

 

 

                                                 
27 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 14. 
28 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 9. 
29 Ibid., 26-28. 
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2.2.5 Fallstudier 

 
Fallstudier lämpar sig för forskare som har för avsikt att på djupet studera en avgränsad 

aspekt eller händelse under en bestämd tidsperiod30. I vårt fall är själva händelsen 

genomförandet av en offshoringprocess i vårt fallföretag. Jacobsen menar att fallet kan 

avgränsas som en ”viss process i en organisation” och i ”rummet” som här är vårt 

företag.31 Ejvegård menar att syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort 

förlopp, och med hjälp av detta fall beskriva verkligheten under viss period, fallet får på 

så vis representera verkligheten32.  

 

Vid genomförandet av fallstudier är de vanligaste metoderna intervjuer eller 

observationer.33. Vi har i denna studie valt att använda oss av intervjuer, eftersom vi har 

för avsikt att få en djupare förståelse för den process vi undersöker. Som vi ovan 

beskrivit har alla intervjuer genomförts på ett konsekvent sätt, med undantag för två 

telefonintervjuer, vilket karaktäriserar en fallstudie.  

 

Styrkan med fallstudier enligt Bell, är att forskaren kan koncentrera sig på händelser och 

därigenom få fram information som ökar förståelsen för fenomenet. Organisationer 

visar alla upp egenskaper som är lika, men även egenskaper som utmärker just dem. En 

fallstudie bidrar till att man belyser vissa drag och egenskaper samt på vilket sätt en 

organisation fungerar.34 Vi vill belysa hur fenomenet offshoring genomförts och hur det 

påverkat vårt fallföretag Autoliv i form av kultur, medarbetare och kärnkompetens. 

 

En svaghet som ofta påpekas vid kvalitativa fallstudier, är att det kan vara svårt att 

generalisera dessa på andra företag och organisationer, eftersom fallstudien kan anses 

vara företagsspecifik35. Vår avsikt är inte att dra generella slutsatser utifrån vår studie. 

Vi tror dock att fenomenet offshoring, med dess konsekvenser, i många fall kan påverka 

företag och medarbetare på ett likartat sätt. Vi anser därför att studien kan vara av 

                                                 
30 Sharan B Merriam, Fallstudien som forksningsmetod (Studentlitteratur: Lund 1994), 47. 
31 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen (Studentlitteratur: Lund 2002), 25. 
32 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 31. 
33 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1995), 15-17. 
34 Ibid. 
35 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 25. 
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intresse för företag som befinner sig i liknande situationer, även om den inte är direkt 

tillämpbar i alla organisationer och branscher.  

 
 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Val av företag 

 
Vid val av företag satte vi i förväg upp ett antal kriterier, för att på så sätt få tillgång till 

ett, för syftet i vår undersökning, relevant företag. Vi ville med vår studie se hur en 

förändring i form av offshoring påverkat ett företag och dess kärnkompetens. Vårt första 

kriterium vid val av företag var således givet, nämligen att företaget skulle ha använt sig 

av offshoring av sin verksamhet. För att vi skulle kunna skapa oss en förståelse för 

fenomenet föredrog vi att förändringen ägt rum relativt nyligen. Detta för att processen 

skulle finnas färskt i minnet hos respondenterna samt att ämnet skulle vara aktuellt på 

företaget. Det blev vårt andra kriterium. Vårt tredje kriterium var att företaget skulle 

finnas i Sverige. Detta för att underlätta arbetet med vår studie. Genom geografisk 

närhet till fallföretaget kan accessen till densamma underlättas och de kulturella 

skillnaderna, så som exempelvis olika språk, elimineras. 

 

Vi var i kontakt med ett antal företag som visade intresse för vår studie. Vårt val föll på 

Autoliv eftersom de uppfyllde våra kriterier väl. Det ingår i Autolivs strategi att 

offshora delar av produktionen till låglöneländer och de har nyligen flyttat en del av 

produktionen från Sverige till Estland. Vi har valt att genomföra vår studie på den 

ursprungliga enheten av Autoliv, närmare bestämt Autoliv i Vårgårda utanför Göteborg. 

Detta har vi valt på grund av närheten till oss men främst eftersom denna del är hjärtat 

av Autolivs verksamhet.  

 

2.3.2 Intervjuer 

 

Vi har valt att studera en förändringsprocess och vad denna haft för betydelse för 

företaget. När man genomför kvalitativ forskning står valet mellan att använda sig av 
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antingen observationer, dokumentstudier, intervjuer eller en kombination av dessa36. 

För att få en förståelse för hur denna process påverkat Autoliv som företag, har vi i vår 

undersökning valt att använda oss av intervjuer. Detta eftersom vi är intresserade av den 

enskilda individens åsikter. Genom att genomföra intervjuer ville vi skapa oss en 

förståelse för hur medarbetarna på Autoliv uppfattat och påverkats av 

förändringsprocessen. Vi har även valt att använda oss av dokumenterade källor i form 

av artiklar, pressmeddelanden, informationsbroschyrer och Autolivs hemsida för att 

inhämta information om företaget och genomförandet av offshoringprocessen.  

Genom att genomföra intervjuer ges respondenterna möjlighet att prata fritt. Tankar och 

åsikter kring ämnet, som inte direkt frågas efter, kan få utrymme att ventileras och 

bidraga till en ökad förståelse för processen. En nackdel med intervjuer är den 

intervjuareffekt som kan uppstå. Man kan påverka respondenten genom sitt sätt att ställa 

frågor, sitt sätt att klä sig eller sitt sätt att bemöta respondenten 37. Vår ambition har 

varit att i möjligaste mån få respondenterna att prata fritt och vi har strävat efter att inte 

uttrycka några egna värderingar eller åsikter under intervjuerna.  

 

Respondenter har en tendens att vilja visa upp en positiv bild av sig själva. Det finns 

därför en risk att de kan anpassa sina svar för att framstå som socialt önskvärda38. Vi är 

medvetna om att respondenterna bl.a. kan ha anpassat sina svar för att vara företaget till 

lags. Detta kan ha skett genom att respondenterna gett svar som stämmer överens med 

företagets kultur och dess värderingar. Vi försökte minimera denna risk genom att ställa 

följdfrågor och be dem att närmare förklara olika påståenden och åsikter under 

intervjuns gång.  

 

2.3.3 Genomförandet av intervjuer 

 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer39. Detta gjorde vi genom att i 

förväg förbereda ett antal frågor vi ville ha svar på, samtidigt som vi var lyhörda för 

intressanta spår, relaterade till vårt ämne, som intervjuerna kunde leda oss in på. När det 

                                                 
36 Merriam, Fallstudien som forksningsmetod, 47. 
37 Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, 25. 
38 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 91-94. 
39 Ibid. 
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kändes relevant ställde vi följdfrågor, då vi ansåg att det kunde leda till intressant empiri 

för vår studie. En första kontakt med respondenterna togs via telefon. Under det 

samtalet beskrev vi vårt syfte med studien och respondenternas framtida medverkan i 

densamma. Efter att ha fått bekräftelse på att respondenterna ville medverka, och då vi 

tillsammans kommit överens om datum och klockslag för genomförandet av intervjun, 

skickade vi dem ett mail med närmare upplysningar kring studien samt våra 

intervjufrågor. Detta gjorde vi för att de skulle kunna förbereda sig och fundera över hur 

de uppfattar och resonerar kring våra frågor.  

 

Vi är medvetna om att de genom att få frågorna i förväg har haft tillfälle att diskutera 

frågorna med andra personer. Detta skulle kunna påverka deras svar i form av att de 

istället förmedlar en gemensam, eller någon annans, uppfattning av situationen. De som 

uppgav att de diskuterat frågorna med någon utomstående, menade att motivet med 

detta var att ta reda på fakta som de saknade kring någon av våra frågor, exempel på 

detta kunde vara årtal, antalet varslade vid olika tillfällen och dylikt. Fördelen med att 

respondenterna har haft möjlighet att fundera över deras svar på våra frågor, och således 

kunnat förmedla en tydligare och innehållsrikare bild av förloppet, överväger enligt oss 

nackdelen med att det finns risk att de förmedlar en annan persons åsikter.  

 

Vi har medvetet valt att genomföra en majoritet av intervjuerna på plats på företaget i 

Vårgårda. Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga i situationen och för att 

uppnå en avslappnad intervjusitustion. Intervjuerna genomfördes således i en miljö där 

respondenterna kan förväntas vara bekväma, vilket de också gav intryck av att vara. 

Dessutom ansåg många av våra respondenter att det var smidigast att genomföra 

intervjuerna på företaget, då de slapp lämna arbetsplatsen. De respondenter som 

förfogade över ett eget kontor önskade att ha intervjuerna där. De medarbetare som inte 

hade ett eget kontor intervjuades i avskilda rum i anslutning till deras arbetsplats som de 

själva valt ut. Detta gjorde att även de verkade vara bekväma i situationen.  

 

Vi inledde intervjuerna med att ställa allmänna frågor kring medarbetaren och företaget 

för att sedan komma in på våra kärnfrågor. Detta gjorde vi för att inte riskera att hämma 

respondentens svar genom att direkt ställa de frågor som kunde anses vara känsliga. 
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Vi har genomfört två intervjuer per telefon eftersom dessa respondenter inte hade 

möjlighet att träffa oss personligen. Svagheten med telefonintervjuer är att man inte är i 

direkt kontakt med respondenten så att man kan uppfatta minspel, kroppsspråk och 

andra reaktioner som kan ge upphov till följdfrågor40. Vi spelade dock in dessa 

intervjuer vilket gav oss möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand vilket gav 

upphov till att vi på det sättet fick möjlighet att identifiera eventuella följdfrågor. Vi 

kunde sedan ringa upp respondenterna efter genomförandet av intervjuerna för att få 

svar på dessa frågor. Spontaniteten och närheten i intervjun blir mindre framträdande 

vid telefonintervjuer men resultatet blev, efter omständigheterna, uttömmande enligt vår 

mening. 

     

2.3.4 Dokumentation 

 

Carlson menar att dokumentation av vad som sägs under fria intervjuer kan vara 

besvärligt. Vad den intervjuade säger måste registreras för att sedan kunna analyseras, 

och denna registrering får inte störa intervjun. Därför menar Carlsson att det i stort sett 

är omöjligt att göra detaljerade anteckningar under pågående intervju. Möjligheten finns 

att skriva stolpar under intervjun för att sedan i direkt anspråk skriva ner hela intervjun 

när informationen fortfarande finns färskt i minnet. Alternativet för att undvika dessa 

faktorer är att använda sig av en bandspelare. Detta ansåg vi vara smidigast, varför vi 

valde att spela in samtliga intervjuer. Nackdelen med att använda sig av bandspelare är 

dock risken att den intervjuade kan hämmas av att han/hon blir inspelad.41  Vi frågade 

respondenterna före intervjun om det gick bra att vi bandade intervjun vilket ingen av 

dem hade något emot. Vi upplevde heller inte att det faktum att vi bandade intervjuerna 

påverkade dem. För att inte gå miste om användbar information uppmärksammade vi 

även vad respondenterna sa efter det att intervjuerna avslutats. Bryman och Bell menar 

att respondenterna i många fall är mer avslappnade och att de i större utsträckning 

öppnar upp sig under det eftersnack som ofta uppstår42.  

 

Vi har eftersträvat att alltid vara fler än en person under intervjuerna för att minimera 

risken att gå miste om information. Ett fåtal av våra intervjuer genomfördes dock endast 
                                                 
40 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 91-94. 
41 Carlsson, Kvalitativa forskningsmetoder för medicin, 39. 
42 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 91-94. 
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av en av oss av logistiska skäl. För att undvika att detta skulle påverka reliabiliteten av 

intervjuerna har vi tillsammans förberett frågorna, lyssnat igenom de bandade 

intervjuerna och sammanställt svaren i direkt anslutning till intervjuerna. Detta gör att vi 

anser att resultatet av intervjuerna inte påverkats nämnvärt av det faktum att alla tre inte 

haft möjlighet att deltaga vid samtliga intervjuer. Även här har vi haft möjlighet att 

återkomma till respondenterna med kompletterande frågor.   

 

2.3.5 Val av respondenter 

 

För att få en omfattande förståelse för processen och dess efterverkningar, var vår avsikt 

att intervjua personer på flera olika positioner inom organisationen. Vi valde att 

intervjua personer ur ledningen för att få deras syn på varför man valt att flytta en del av 

produktionen, samt på vilket sätt man genomfört förändringen. Vi ville även intervjua 

personer i mellanchefsposition samt medarbetare i produktionen för att få deras syn på 

hur förändringen påverkat företaget och hur de upplever att situationen är på företaget 

idag.  Vi är medvetna om att vi kunnat få ett annat resultat om vi intervjuat fler eller helt 

andra personer på företaget. Hur våra respondenter upplever företagets förändring är 

dock deras enskilda syn på situationen, och hur någon annan upplever samma situation 

förändrar inte våra respondenters upplevda verklighet eller gör vad de uttryckt mindre 

sanningsenligt. 

  

2.3.6 Teoretiska val 

 

För att uppnå en förståelse och för och för att förklara hur vårt fallföretag har förändrats 

genom offshoringen, har vi letat efter teori kring förändringsprocesser. En artikel vi 

funnit, av Van der Ven, Andrew H. Poole och Marshall Scott, med namnet ”Explaining 

development and change in organizations”, har fått en betydande roll i vår studie. 

Denna artikel behandlar fyra idealteorier kring förändringsprocesser. Dessa är 

livscykelteorin, den teleologiska teorin, dialektalteorin och evolutionsteori.  

 

Med hjälp av dessa teorier har vi försökt att identifiera hur företaget har förändrats 

genom offshoringprocessen samt hur företaget ser ut idag. Vi har valt att använda oss av 
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livscykelteorin, den teleologiska teorin och evolutionsteorin mer ingående då vi funnit 

att de tre teorierna är mest applicerbara på vårt fallföretag. Med hjälp av dessa teorier 

har vi försökt identifiera hur företaget har förändrats genom offshoringprocessen samt 

hur företaget ser ut idag. Den del av teorin som vi valt att utelämna är den dialektala 

teorin, på grund av att vi inte identifierat en sådan styrkemätning inom organisationen 

som den dialektala teorin innefattar. Vi har dock valt att behålla denna del i 

teorikapitlet, eftersom den är en del av teorin kring de fyra idealteorierna och gör 

således denna teori komplett.   

 

Teori kring kärnkompetens har vi valt för att vi vill studera huruvida kärnkompetensen 

berörs av förändringen. Vid en förändring av den här storleken kan man anta att även 

kärnkompetensen kan påverkas, det är dock inget som vi på förhand kan avgöra. Teorin 

kring kärnkompetens är främst hämtad ifrån Prahalad och Hamel som var först med att 

mynta detta begrepp. Vi redogör för huvuddragen i deras teori samt valda delar av 

enstaka andra författare inom området.   

 

Genom vårt val av teorier har vi haft för avsikt att studera vårt fallföretag och blottlägga 

konsekvenserna av offshoringprocessen. Vi vill med dessa teorier även ge en grund till 

det valda problemområdet samt bidraga till en djupare förståelse för läsaren.  

 

2.3.7 Källkritik 

 

Genom att förhålla oss kritiska till våra källor ökar vi förutsättningarna för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat. Att förhålla sig kritisk till sina källor innebär att man reflekterar 

över huruvida källorna är trovärdiga. Det är viktigt att reflektera över avsändarens, eller 

författarens, syfte med informationen. Syftet kan exempelvis vara färgat av politiska 

åsikter eller avsändarens egna åsikter och tankar. 

 

Genom att genomföra intervjuer, vilket är en primär källa till information, har vi erhållit 

direkta svar på våra frågor angående vårt ämne. Vi är medvetna om att respondenterna 

kan förmedla en missvisande bild av den upplevda situationen. Detta är dock något som 

står utanför vår kontroll, men vi har ifrågasatt relevansen och uppriktigheten, och 

därmed försökt minimera risken att förmedla missvisande resultat. Risken finns även att 
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vi har missförstått respondenterna, men eftersom vi alla tre antingen deltagit eller tagit 

del av samtliga bandupptagningar från intervjuerna, är denna risk relativt liten.     

 

De sekundära källor vi använt oss av i vår studie är böcker, artiklar och elektroniska 

källor. För att kunna inta ett kritiskt perspektiv till dessa källor har vi använt oss av två 

källkritiska kännetecken som utgångspunkt. Det första kravet är samtidskravet. Det 

innebär att källorna skall vara så aktuella som möjligt43. De äldsta tryckta källorna vi 

använt oss av är alla metodböcker eller organisationsteori med akademisk anknytning, 

vilka därför kan anses vara relevanta. Vi har i möjligaste mån använt oss av nyligen 

publicerade artiklar och elektroniska källor. De är alla publicerade under de senaste två 

åren, vilket ökar relevansen i denna information.  

 

Det andra kriteriet är tendenskritik, vilket innebär att källorna kan vara färgade av 

människors synsätt44. Vi har varit medvetna om denna risk och under studiens gång har 

vi ifrågasatt och ställt oss kritiska till den litteratur vi använt oss av. Då vi varit 

tveksamma till källornas tillförlitlighet har vi sökt kompletterande material.    

 

 

 

                                                 
43 Eriksson, Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera, 153-175.  
44 Ibid. 
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3 TEORI 
 
 

Detta kapitel presenterar den teori som är relevant för vår uppsats. Teoriavsnittet syftar 

till att skapa förståelse för problemområdet samt att fungera som ett 

diskussionsunderlag för den kommande analysen. I de följande avsnitten redogör vi för 

fyra idealteorier inom förändring samt teori kring kärnkompetens.  

 

 

 

3.1 Fyra idealteorier45 
 

Van de Ven har identifierat fyra idealteorier för att förklara en organisatorisk 

förändringsprocess, dessa är livscykelteorin, den teleologiska teorin, den dialektala 

teorin samt evolutionsteorin. Dessa fyra teorier representerar olika fundamentala 

sekvenser av förändring, vilka genererar motorer, som kan förklara hur och varför 

förändringar inträffar. De fyra teorierna drivs av olika koncept och verkar på olika 

nivåer inom organisationen. Det är sällan som förändring sker genom endast en av dessa 

idealteorier utan de verkar i många fall parallellt, eller i kombination med varandra.   

 

3.1.1 Livscykelteori 

 

Livscykelteorin tar enheter från en given utgångspunkt, A, till en förutbestämd punkt i 

framtiden, B. Externa processer och händelser kan påverka förändringsprocessen, men 

medlar alltid med logiken, reglerna eller normerna som styr enhetens utveckling. Ett 

exempel på hur en förändring sker inom livscykelteorin är att en enhetlig sekvens som 

är kumulativ, i den meningen att den innehåller erövrade egenskaper från tidigare steg 

behålls i senare steg. Denna sekvens är även konjunktiv, vilket innebär att stegen är 

sammankopplade genom att de alla kommer från samma underliggande process. 

Livscykelteorin kan jämföras med den biologiska utvecklingen där varje steg framåt 

grundar sig på ett tidigare framgångsrikt steg. Inom livscykelteorin finns det ofta 
                                                 
45 Andrew H Van de Ven och Marshall Scott Poole, “Explaining development and change in 
organizations.” The Academy of Management Review, (1995): 20, 3. 
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förutbestämda regler eller lagar som styr förändringen. Ett exempel är Livsmedelsverket 

som i Sverige har bestämda regler som alla läkemedelsbolag måste följa för att få 

utveckla och sälja ett nytt läkemedel. 

 

3.1.2 Den teleologiska teorin 

 

En annan skola förklarar utveckling med hjälp av teleologi. Ett flertal förändringsteorier 

grundar sig på den teleologiska teorin så som t.ex. funktionalismen, adaptiv inlärning 

samt de flesta modeller av strategisk planering och målsättning. Enligt den teleologiska 

teorin drivs en organisatorisk förändring mot ett utstakat mål eller något definitivt. 

Teorin förmodar att enheterna är adaptiva och målmedvetna då de identifierar mål, 

stakar ut vägen mot målet och styr förändringsprocessen. Teorin definierar en enhet som 

en del av en organisation, alternativt att en enhet representerar hela organisationen. 

Teorin kan verka för en individ, eller en grupp av individer som är tillräckligt 

likatänkande för att fungera som en enhet. 

 

Anhängare av denna teori ser utveckling och förändring som en återkommande sekvens 

av målformulering, implementation, utvärdering och modifiering av målen. Allt baserat 

på det som enheten har lärt sig. Den teleologiska teorin kräver kreativitet då enheten har 

friheten att anta vilket mål som helst. Till skillnad från livscykelteorin följer inte den 

teleologiska teorin en rad av faser. Inom den teleologiska teorin finns inga 

förutbestämda regler eller utstakade logiska banor. Utveckling är här något som driver 

enheten mot ett mål.  

 

Den teleologiska teorin innefattar dock några begränsningar, då enheten är begränsad i 

vad den kan uppnå. Det kan exempelvis finnas lagar och regler, styrda av andra, som 

kan begränsa enhetens mål. När en enhet nått målet betyder det inte att enheten funnit 

slutgiltig jämvikt, eftersom mål är socialt konstruerade och baseras på tidigare 

händelser. Externa influenser kan t.ex. skapa instabilitet som driver enheten mot nya 

förändringsspår. Då det inte finns några förutbestämda vägar att gå, får anhängare av 

teleologiteorin föreställa sig olika vägar att gå innan beslut tas om vilken väg som 

enheten skall följa. 
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3.1.3 Den dialektala teorin 

 

Den dialektala teorin utgår från att organisatoriska enheter existerar i en värld av 

händelser, styrkor eller motstridiga värderingar som tävlar med varandra för att 

dominera. Detta kan ske inom en enhet eller utanför enheten. Den dialektala teorin 

kräver att två eller flera enheter, som var och en uttrycker motsatser, konfronterar och 

engagerar varandra i konflikter. Stabilitet och förändring förklaras här med hänvisning 

till styrkebalansen mellan motsatta enheter. Stabilitet bildas när jämvikt uppnås mellan 

de stridande enheterna och förändring inträffar när de motsatta värderingarna, styrkorna 

eller händelserna vinner tillräckligt med kraft för att rubba jämvikten. Det nya som 

skapas härstammar således från både utgångspunkterna, enheterna. Dock är det inte 

alltid det skapas någonting kreativt ur enheterna. Det kan t.ex. hända att en enhet skapar 

så pass mycket motkraft att utveckling förhindras.  

 

3.1.4 Evolutionsteorin  

 

Likt biologisk evolution sker förändring inom evolutionsteorin genom variation, 

selektion och bevarande. Variationer, skapandet av nya organisationsformer anses ske 

slumpartat, det bara händer. Selektion inom organisationer sker huvudsakligen genom 

styrkemätning mellan olika resurser och omgivningen väljer den enhet som bäst 

matchar resursbasen. Bevarandet inkluderar de krafter som bevarar vissa organisatoriska 

former. Det går inte att förutspå vilken enhet som kommer att överleva eller försvinna, 

den allmänna populationen kommer dock att leva kvar och utvecklas över tiden, enligt 

den specificerade dynamiken inom populationen. Den starkaste och bäst lämpade 

enheten för rådande förhållanden, överlever och kan fortsätta utvecklas. 

Evolutionsteorin fokuserar på kumulativ förändring i strukturerade former av 

organisatoriska enheter mellan samhällen, industrier eller samhället i stort. 
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3.2 Förändringssättet 
 
 
De fyra idealteorierna kan skiljas åt genom att identifiera om förändring sker som en 

följd av förutbestämda regler och lagar d.v.s. förutbestämt, eller om förändringen sker 

genom att processen fortskrider d.v.s. konstruktivt. Det förutbestämda sättet, vilket 

tillämpas inom livscykel- och evolutionsteorin, följer lagar och regler som redan finns. 

Det konstruktiva sättet, tillämpad inom den teleologiska teorin samt den dialektala 

teorin, hittar däremot nya former och nya rutiner som potentiellt kan skapa en ny 

formula för enheten. Livscykel- och evolutionsteorin innehåller första ordningens 

förändring, vilket innebär att förändring sker enligt ett förutbestämt mönster men det 

kan ske variationer inom de redan satta ramarna. Då förändring sker, i t.ex. 

livscykelteorin, i logisk följd enligt regler och normer, sker det sällan banbrytande 

förändringar eller mutationer. Den teleologiska teorin samt den dialektala teorin 

innehåller däremot andra ordningens förändringar som bryter mot de ramar och regler 

som satts från början. De bryter ny mark och resultatet kan inte spås från början. Som 

ett resultat av detta, projekterar den teloeologiska motorn fundamentala och helt nya 

förändringar i enheten.  

 
3.3 Kärnkompetens 
 
 
I en värld av allt snabbare förändringar har tron minskat på en stor, på förhand 

definierad strategi och dess möjligheter.  Den resursbaserade synen vann under 1990-

talet mark och blev så småningom ett nytt företagsstrategiskt paradigm. År 1990 

publicerade Harvard Business School artikeln ”The Core Competence of the 

Corporation” av C.K Prahalad och Gary Hamel. Denna artikel gav upphov till den 

populariserande teorin om kärnkompetens som källan till en hållbar konkurrensfördel. 

Kärnkompetens inkluderar ett företags unika fysiska, mänskliga, organisatoriska och 

samordnade resurser som förser en organisation med dess konkurrensmässiga 

fördelar.46

Kärnkompetenstänkandets väsentliga särdrag är det faktum att man inte kan skapa en 

hållbar konkurrensfördel enbart genom att köpa resurser av olika slag på marknaden — 

oberoende av om det handlar om kunniga personer eller ny teknik. Framgångsfaktorerna 
                                                 
46 C K Prahalad och G Hamel, “The Core Competence of the Corporation” Harvard Business Review, 
(1990), 79-91. 
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finns helt enkelt inte på marknaden, eftersom allting i en värld av fri konkurrens redan 

är prissatt. Det som innehåller något överlägset när man köper det på marknaden medför 

ett högre pris som motsvarar denna överlägsenhet. Det går alltså inte att skapa ett 

hållbart ekonomiskt resultat enbart genom att handla på marknaden. Källan till en stark 

och hållbar konkurrensfördel definieras därmed som en kompetens som skapats i 

företaget som ger kunderna ett mervärde. Av de olika resurser som finns att tillgå måste 

företaget på egen hand utveckla en helhet som inte går att köpa på marknaden och de 

måste kontinuerligt vidareutveckla denna kompetens för att bevara sitt försprång.47

 

Augustsson och Bergstedt menar att kompetens endast kan utgöra en konkurrensfördel 

om den baseras på kunskaper, rutiner och andra tillgångar som är svårimiterade. Man 

kan därför hävda att kärnkompetens egentligen inte handlar om en sorts kunskap, utan 

om flera integrerade kunskapsområden och färdigheter. Kärnkompetens kan därför 

sägas spegla expertis och kunskaper som organisationen förvärvat och integrerat genom 

medarbetarnas kollektiva lärande.48   

 

Kärnkompetenser bör enligt Prahalad och Hamel ha ett antal egenskaper. De bör:  

o vara sällsynta, resurser som i sig är värdefulla men allmänt tillgängliga 

ger ingen långvarig konkurrensfördel 

o vara svåra att imitera 

o ge organisationen tillgång till ett stort antal marknader samt tillföra ett 

mervärde för kunden 

 

En organisation bör enligt Prahalad och Hamel uppfattas som en portfölj av 

kärnkompetenser i motsats till att bara uppfattas som en portfölj av varor och tjänster. 

Till skillnad från fysiska tillgångar som försämras med tiden förbrukas inte kompetenser 

när de används utan de kan tvärtom utvecklas och förbättras. Kompetenser kan driva 

affärsutvecklingen framåt och val av marknad och differentiering kan göras under 

vägledning av organisationens kompetenser. Det finns flera företag med en mycket 

differentierad affärsportfölj som är baserad på ett litet antal kärnkompetenser.49

                                                 
47 www.kilpailuvirasto.fi, 2006-05-14 
48 Magdalena Augustsson och Viveca Bergsted Sten, Outsourcing av IT-tjänster (Stockholm: 
Industrilitteratur, 1999), 27. 
49C K Prahalad och G Hamel, “The Core Competence of the Corporation” Harvard Business Review, 
(1990), 79-91. 
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Prahalad och Hamel menar att de flesta företag inte tänker i termer av kärnkompetenser. 

Företagsidentitetens mest grundläggande nivå brukar istället definieras med hjälp av 

marknadsorienterade enheter, dessa benämns ofta affärsområden. De menar vidare att 

det är bra att koncentrera sig på slutprodukterna men att denna syn bör kompletteras 

med en tydlig fokusering på kärnkompetenserna. De illustrerar detta genom att likna 

organisationen vid ett träd där kärnkompetenserna utgör hela rotsystemet. Stammen och 

de tjockare grenarna utgör kärnprodukter, de tunnare grenarna är affärsenheter och 

löven symboliserar slutprodukten. Rotsystemet är den del som tillför näring till hela 

trädet och får därför inte förbises.50

                  

                                

3.3.1 Risker   

 

Företag och organisationer som inte betraktar sig själva och sina konkurrenter i form av 

kärnkompetenser utsätter sig enligt Prahalad och Hamel för stora risker. En första risk 

utgörs av att många företag är angelägna om att fördela ansvaret för olika befintliga 

marknader i detalj men de är många gånger inte lika noga med att fördela ansvaret för 

nya marknader. Därför riskerar de att förbise nya möjligheter som faller mellan de 

existerande marknadsdefinitionerna. För det andra består många företag idag av 

divisioner vilket gör att kompetenserna riskerar att splittras och försvagas. Ett tredje 

problem är att divisionschefer ofta håller hårt på sin personal och det saknas i många 

företag rutiner för att dirigera de största begåvningarna till de mest lovande 

möjlighetsprojekten. En fjärde risk utgörs av att företag, som inte känner till sina 

                                                 
50 C K Prahalad och G Hamel, “The Core Competence of the Corporation” Harvard Business Review, 
(1990), 79-91. 
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kärnkompetenser, kan bli alltmer beroende av utomstående leverantörer av dessa 

kompetenser. Det kan vara billigare att hyra in kompetens istället för att bygga upp sin 

egen om man är inställd på att exempelvis maximera varumärkesandelen. Det kan i 

längden bli en riskabel väg för att skapa sig konkurrenskraft. Om man bara är inställd på 

slutprodukten finns också risken att man inte investerar tillräckligt i nya kompetenser 

för framtida tillväxt. Genom att investera i nya kompetenser lägger man grunden för 

morgondagens produkter. Ett femte problem är att företag, omedvetna om sina 

kärnkompetenser, riskerar att överraskas av nya aktörer som utnyttjar kompetenser 

utvecklade på andra slutproduktmarknader. Detta händer bland annat ofta inom den 

finansiella servicesektorn eftersom dessa aktörer tävlar om ledarpositionen inom ett 

antal mer eller mindre gemensamma kompetensområden. Ett sjätte problem uppstår då 

företag, omedvetna om sina nyckelkompetenser, säljer ut en underpresterande division. 

Då riskerar man att omedvetet ge upp värdefulla färdigheter. För att skydda sina 

kompetenser måste ett företag kunna skilja mellan en underpresterande division och de 

potentiellt värdefulla kompetenser som finns inom divisionen.51

 

3.3.2 Identifiering av kärnkompetenser 

 

Det är enligt Prahalad och Hamel svårt för ett företag eller en organisation att förvalta 

och tillämpa sina kärnkompetenser om de inte är medveten om vilka de är. Även om 

många företag är medvetna om vad de är bra på är det inte säkert att de ser sambandet 

mellan specifika teknologier och slutprodukternas konkurrenskraft. Kompetens är ett 

relativt snarare än ett absolut begrepp och företag måste ständigt jämföra hur deras 

kärnkompetenser står sig i jämförelse med konkurrenternas.52 Nordhaug menar att det 

är mer relevant att vara medveten om vilka kompetenser organisationen behöver för sin 

verksamhet än att ägna sig åt att undersöka vilka mänskliga kunskaper som behövs och 

hur många personer som bör anställas. När uppgifterna ska utföras i verksamheten är det 

inte de anställda i sig som är det väsentliga utan anställda med en viss, mer eller mindre, 

utvecklad färdighet.53

                                                 
51 C K Prahalad och Gary Hamel, Att konkurrera för framtiden (Boston: Harvard Business School Press, 
1995) 71-91 
52 Prahalad och Hamel, Att konkurrera för framtiden, 45-70.  
53 Odd Nordhaug, Human Capital in Organizations – Competence, Training and Learning (Stockholm: 
Natur och Kultur 1993) 62-79.   
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För att kunna identifiera sina kärnkompetenser krävs enligt Prahalad och Hamel att 

man: 

 

o frigör kompetenserna från de varor och tjänster de är inbakade i 

o sammanställer färdigheter och teknologier på ett meningsfullt sätt 

o skiljer kärnkompetenserna från perifera aktiviteter 

o ser till att samtliga i organisationen förstår innebörden av 

kärnkompetenserna samt att hela personalen beskriver dem på ett likartat 

sätt. 
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4 EMPIRI OCH ANALYS 
 
 
Vi vill studera hur en förändring, här en offshoringprocess, påverkar ett företag och, 
här Autoliv. För att tydliggöra förändringen och dess påverkan på organisationen, har 
vi valt att använda oss av fyra idealteorier. Vi har även funnit det intressant att 
identifiera Autolivs kärnkompetens samt studera huruvida denna påverkas av en sådan 
förändring.   I följande kapitel kommer den insamlade empirin att ställas mot de 
ovannämnda teorierna. 
  
 
 
4.1 Koncernen Autoliv54 
 
 
En miljon människor dödas varje år i trafiken och Autolivs vision är att ständigt minska 

detta tal med hjälp av egen forskning, utveckling samt en väl fungerande tillverkning i 

linje med deras motto ”driven for life”. Autoliv är världsledande inom bilsäkerhet, i 

synnerhet vad gäller säkerhetsbälten och luftkuddar. Några av deras senaste bidrag till 

att öka bilsäkerheten är en ny typ av sidoairbags samt en uppblåsbar form av gardin som 

skyddar huvudet vid en eventuell kollision. 

 

Autoliv Inc. bildades 1997 genom en sammanslagning av svenska Autoliv AB, Europas 

ledande bilsäkerhetsföretag, och Morton ASP, ledande inom airbagstillverkning i 

Nordamerika och Asien. Autoliv AB blev 1956 banbrytare inom 

säkerhetsbältesteknologi och började 1992 tillverka textilkuddar för airbags som de 

sedan fick patent på. Under 80- och 90-talet expanderade Autoliv AB genom uppköp av 

flera mindre säkerhetsbältestillverkare världen över. Morton ASP har länge varit 

ledande inom airbagutveckling och var delaktiga vid introduceringen av det första 

luftkuddssystemet 1980.  

 

Autolivkoncernen har 40 000 medarbetare globalt och företaget är listat på New York- 

samt Stockholmsbörsen. En majoritet av alla stora biltillverkare använder Autolivs 

produkter i sina fordon, några exempel är Ford, Mazda, Volvo och Saab. Autoliv har 

över åttio hel- eller delägda tillverkningsanläggningar världen över och joint ventures i 

mer än trettio länder. Den största delen av deras försäljning återfinns i Europa med 54 % 
                                                 
54 www.autoliv.com, 2006-05-18. 
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följt av den nordamerikanska marknaden med 26 %. Autolivs kunder i Japan står i 

nuläget endast för 9 % av företagets totala försäljning men försäljningen där har under 

de senaste åren ökat stadigt och beräknas fortsätta så framöver.  

 

I linje med Autolivs produktionsstrategi är tillverkningen av komponenter koncentrerat 

till relativt få platser medan de fabriker där monteringen sker är förlagda så nära 

kunderna som möjligt. Slutprodukterna tillverkas ofta just-in-time och levereras i många 

fall flera gånger om dagen till den aktuella biltillverkaren. På senare tid har Autoliv 

även introducerat så kallade ”sekvenscenter” i - eller i direkt anslutning bilfabrikerna. 

Där monterar Autolivs egen personal in säkerhetsanordningarna på plats, vilket gör 

processen och samarbetet smidigare och mindre tidskrävande. 

 

Vid utvecklandet av en ny bilmodell, en process som kan ta flera år, har Autoliv i 

många fall rollen som utvecklingspartner till biltillverkaren. Det innebär att Autoliv ger 

råd i säkerhetsfrågor samt assisterar vid testning av nya säkerhetssystem. Autoliv har 

själva tjugo testcenter runtom i världen. Kontrakt skrivs vanligtvis med varje enskild 

bilmodell hos en tillverkare och varar i regel genom hela bilmodellens livscykel. 

 

Autoliv har, i enlighet med sitt kostnadsbesparingsprogram, under senare år stängt ner 

tillverkning i länder som USA, Sverige, Frankrike, Storbritannien och Japan. Merparten 

av tillverkningen sker istället numera i låglöneländer som exempelvis Estland, 

Rumänien och Polen. Idag har Autoliv över 35 % av sin produktion i låglöneländer, 

jämfört med 10 % för bara fyra år sedan.  

 

I Dagens Industri tidigare i år kunde man läsa att utvecklingen går snabbt. För Autolivs 

del har andelen anställda i låglöneländer ökat från 40 till 45 procent under 2006. 

Kostnadssänkningen beräknas till 2,5 miljarder kronor per år, när ökade 

transportkostnader räknats bort. Den totala årskostnaden för Autoliv har sänkts med 10 

miljarder kronor sedan år 2000. Autolivs VD, Lars Westerberg, räknar dessutom med en 

ökning av komponenter producerade i låglöneländer. Fram till slutet av decenniet ser 

han en ökning från 20 till 50 procent.55 Denna omlokalisering och dessa flyttar har gjort 

att Autoliv kunnat fortsätta att vara konkurrenskraftiga trots prispressen inom 

                                                 
55 Gerhard Larsson, ”Autoliv flyttar ut fabriksjobb till Kina”, Dagens Industri, 22 maj 2006. 
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bilindustrin. De har delvis på grund av detta kunnat öka sitt resultat med 50 % sedan år 

2000. 56  

4.1.1 Autoliv i Vårgårda 
 
Autolivs ursprungsfabrik ligger i Vårgårda utanför Göteborg. Där sker den största delen 

av forsknings- och utvecklingsarbetet. Där sker även delar av produktionen av 

säkerhetsbälten och luftkuddar. Enheten har cirka 900 anställda.  

 

4.2 Analys 
 

4.2.1 Omvärlden 
 
Ett flertal externa krafter påverkar företag och dess utveckling. Informationsteknologi, 

IT, är tillsammans med globaliseringen de mest framträdande krafterna i dagens 

samhälle. IT möjliggör nya affärsmöjligheter för företag. Exempelvis kan kunder 

numera vara direkt sammankopplade med deras leverantörers ordersystem. Genom IT 

har det även blivit snabbt och billigt för företag att sprida information till sina 

medarbetare. Globaliseringen har bl.a. medfört en ökad konkurrens, med 

sammanslagningar och uppköp av företag som följd. Likaså är det idag inte ovanligt att 

arbetstillfällen flyttas utanför ursprungslandets gränser, bl.a. för att möta den ökade 

konkurrensen.57 Dagens företag måste utvecklas och förändras i samspel med dessa 

krafter för att ha en chans att överleva. Det har dock inte alltid varit så. Det är först på 

1980-talet som t.ex. IT-utvecklingen har accelererat och påverkat utvecklingen för 

företagen58.  

 

Förändringar inom företag kan exempelvis bestå av nya produktionstekniker för både 

gamla och nya produkter, omorganisationer samt flytt av arbetstillfällen. Dessa 

förändringar sker i större eller mindre omfång, beroende på vilken typ av företag det är 

och hur dess omvärld ser ut. Vi tror att människor, om de skulle få välja fritt, söker sig 

till företag som överensstämmer med deras preferenser för hur en arbetsplats ska vara. 

Om man söker trygghet och kontinuitet i sitt arbete söker man sig till företag eller 
                                                 
56 Gerhard Larsson, ”Autoliv flyttar ut fabriksjobb till Kina”, Dagens Industri, 22 maj 2006. 
57 Steven L. McShane och Mary Ann Von Glinow, Organizational Behavoir (New York: McGraw-Hill 
Irwin, 2003), 474-480.  
58 Ibid. 
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branscher där förändringar sker sällan, t.ex. företag med monopol så som Systembolaget 

i Sverige. Vill man däremot ha spänning och ombyte söker man sig troligtvis till företag 

där förändringar sker mer frekvent, t.ex. inom livsmedelsbranschen eller bilbranschen. 

När människor trivs på sin arbetsplats, tror vi att de kan de göra ett bättre arbete och 

bidra till organisationens utveckling och välbefinnande. Trivs man som medarbetare på 

ett företag, eller om man i alla fall kan anpassa sig till eller åtminstone förlika sig med 

rådande förhållanden, presterar man bättre. En förändring inom en organisation kan 

påverka arbetsklimatet och förändra det mer eller mindre. Även om en medarbetare 

söker sig till en viss typ av organisation, finns det idag inga garantier för att 

organisationen och företaget är samma typ av organisation efter t.ex. två år. Det finns 

därför anledning att anta att det kan uppstå problem när en organisation går från att vara 

en viss typ av organisation med ett visst klimat, till att vara en annan typ av organisation 

med ett annat klimat. Detta gäller framförallt för medarbetarna som sökt sig till en viss 

typ av organisation. En förändring kan bidraga till komplikationer inom organisationen, 

i form av konflikter, motstånd och oförståelse bland medarbetarna. Detta även om 

förändringar kan vara ett sätt för företag att överleva.  

 

4.2.2 Innan förändringen 
 
Vårt fallföretag, Autoliv i Vårgårda, har funnits i över femtio år. Det har länge varit den 

största arbetsgivaren i kommunen och en arbetsplats som alla känner väl till.59 Den har 

utgjort en trygghet och en kontinuitet för de som arbetat där med den gemensamma 

kulturen och de traditioner som skapats där. Ett företags kultur kan förklaras med de 

dominerande värderingar, normer, vanor, traditioner etc. som råder inom en 

organisation60. Vi menar att medlemmar i en organisation, i de flesta fall, är medvetna 

om vilken typ av kultur som råder inom organisationen. Organisationskulturen, som är 

skapad av människan, är överförbar till nya medarbetare61. Enligt respondenterna vi 

intervjuat har förmågan att vara innovativa, tillsammans med den produktionskunskap 

och produktionskultur som verkat inom Autoliv i Vårgårda, varit det som drivit 

företaget framåt. Flera av medarbetarna som vi intervjuat har varit medvetna om att 

                                                 
59 www.autoliv.com, 2006-05-18 
60 Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, Integrerad organisationslära (Lund: Studentlitteratur, 1995) 
32. 
61 Tony J. Watson, In Search of Management, culture, chaos and control in managerial work (North 
Yorkshire: Thomson Learning, 2001), 22.  
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bilindustrin, dit Autoliv levererat sina produkter, varit snabbföränderlig. Trots detta har 

det, enligt respondenterna, funnits en stabilitet och kontinuitet i produktionen på 

fabriken i Vårgårda. Autoliv har ständigt arbetat med utveckling och förbättring av sina 

produkter, men det har inte inneburit några större omstruktureringar för organisationen, 

i form av exempelvis större personalnedskärningar. Externa processer som t.ex. 

marknadens utveckling, materialtillgång och bilmarknaden har påverkat utvecklingen, 

men Autoliv har ändå följt en form av enhetlig sekvens där tidigare patent och 

utveckling legat till grund för nästa steg. Stegen har även varit sammankopplade då de 

bygger på tidigare forskning, d.v.s. att man använt kunskap från tidigare produkter för 

att utveckla nya.  

 

Vi påstår därför att produktutvecklingen i Vårgårda har skett genom kumulativ kunskap 

där arbetsinsatsen resulterat i fler produkter, nya patent och en ökad kundstock. 

Autolivs vision har varit att rädda liv och målet har varit att ligga först inom 

bilsäkerhetsbranschen62. I enlighet med livscykelteorin har Autoliv haft ett tydligt och 

definierat mål, d.v.s. punkt B, dit de varit på väg. Vägen till punkt B, från punkt A, har 

bestått av en enhetlig sekvens av händelser. Arbetssättet har följt ett mönster, en 

utstakad väg, där förutsättningarna för att nå målet, d.v.s. att ligga först i utvecklingen 

inom bilsäkerhetsbranschen, har varit tydligt. Autoliv har varit ett traditionellt 

tillverkande företag, om än med krävande kunder på en föränderlig marknad, som följt 

livscykelteorin på så sätt att de följt ett visst mönster, den raka vägen mot målet. 

Medarbetarna har känt en trygghet i att arbeta på företaget och många har vittnat om en 

lojalitet och en ”Autolivanda”. Denna anda menar en av ingenjörerna på Autoliv är en 

framåtanda och en enande kraft, som visat sig genom att alla medarbetare t.ex. hjälpts åt 

i kritiska stunder, som när en leverans brådskat eller om något gått fel. Ett konkret 

exempel på Autolivandan är, enligt produktionsledaren, när fabriken brann ner för ett 

tiotal år sedan och medarbetarna slöt upp och visade sitt stöd, många avbröt t.o.m. sin 

semester för att hjälpa till med vad som kunde göras. Enligt oss vittnar detta om en 

sammansvetsad och trygg arbetsplats. Vi tror att denna anda, företagskulturen, 

tillsammans med tryggheten är en förklaring till varför många av medarbetarna arbetat i 

Vårgårda under många år av sitt yrkesverksamma liv och trivts med det. Vi tror att 

                                                 
62 www.autoliv.com, 2006-05-25 
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Autolivs medarbetare sökt sig till Autoliv eftersom företaget varit stabilt och större 

omstruktureringar har varit sällsynta, i alla fall fram till mitten av 1990-talet. 

 

4.2.3 Början till förändring  
 
I mitten av 1990-talet insåg Autoliv att omvärlden, och följaktligen även dess kunders 

omvärld, höll på att förändras i allt snabbare takt. Autoliv insåg att omvärldens 

föränderlighet skulle få konsekvenser för företaget, förr eller senare. Efter ett antal 

mindre uppköp och sammanslagningen med Morton ASP, började Autoliv som koncern 

således att förändras. En ökad globalisering med prispress, ökad konkurrens och högre 

kundkrav i dess kölvatten, ledde till att Autoliv beslutade sig för att offshora den 

arbetsintensiva produktionen av säkerhetsbälten. Avdelningschefen för säkerhetsbälten, 

menar att löpandebandproduktionen av säkerhetsbälten innehöll kunskap som relativt 

enkelt kunde överföras till andra operatörer och var därför lämpad att offshora. 1999 

köpte Autoliv en majoritet av aktierna i det estniska företaget Norma och året senare, år 

2000, började delar av produktionen av säkerhetsbälten flyttas över till fabriken i den 

estniska huvudstaden63. Enligt gruppchefen på avdelningen säkerhetsbälten, har 

utflyttningen sedan successivt fortsatt. I en artikel i Svenska Dagbladet tidigare i år 

kunde man läsa att timlönen i den svenska tillverkningsindustrin förra året var nästan 

fem gånger så hög som i Estland, 128 kronor jämfört med 27 kronor64.  

 

Beslutet om att offshora en del av verksamheten till ett låglöneland, ser vi som ett 

uppbrott från livscykelteorin. Från att följt en någorlunda rak väg innebar 

strategibeslutet att offshora en oprövad väg för företaget. Autoliv avvek från sitt 

ursprungliga mönster och provade en ny taktik. Autoliv börjar här, enligt oss, sin väg 

mot ett teleologiskt tänkande.  

 

4.2.4 Den teleologiska teorin 
 
Den teleologiska teorin kan verka för en individ, eller en grupp av individer som är 

tillräckligt likatänkande för att fungera som en enhet. Organisationen inom Autoliv 

består av olika grupper av individer men bildar tillsammans en enhet som arbetar mot 
                                                 
63 www.norma.ee, 2006-05-18. 
64 Tomas Lundin, ”Jobben fortsätter att flytta österut”, Svenska Dagbladet, 3 mars 2006.  
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ett gemensamt mål. Den teleologiska teorin följer inga logiska banor eller förutbestämda 

regler, utveckling är det som driver enheten mot ett mål. Detta i motsatts till 

livscykelteorin, inom vilken en sekvens av faser leder fram till det slutgiltiga målet.  

  

Inom Autoliv förändras delmålen hela tiden, något som vi ser som en nödvändighet om 

man ska kunna följa med i utvecklingen och kunna vara ett ledande företag. Att följa 

den teleologiska teorin innebär också att man behöver vara mer kreativ. Att Autoliv 

bestämde sig för att offshora ser vi som ett tecken på kreativitet och innovation. 

Ledningen hade klart uttalat målet med förändringen; att sänka produktionskostnaderna. 

Det tidigare målet; att bli först inom bilsäkerhetsbranschen, tonades ner genom denna 

avstickare även om det fortfarande är högst aktuellt. Något som bekräftas genom att alla 

respondenter har angett kostnadsbesparingar som motiv till offshoringen. 

.  

4.2.5 Förändringens genomförande 
 
Att Autoliv skulle pröva offshoring som en väg mot målet att sänka 

produktionskostnaderna, informerades till personalen genom ett stormöte i Vårgårda där 

VD:n närvarade. Alla respondenterna var positiva till detta stormöte och tyckte att de 

fick bra information, även om den var negativ. Dock tyckte vissa att de som gav 

informationen uppförde sig lite kyligt då beslutet förmedlades som ett oundvikligt 

faktum. Efter detta möte, informerades medarbetarna av ledningen på Autoliv, 

kontinuerligt under processens gång. Det skedde via mindre möten, intranätet och 

monitorer i produktionslokalerna. En positiv faktor, enligt produktionschefen för 

säkerhetsbälten, var att alla medarbetare fick samma information, vare sig de var direkt 

berörda av offshoringen eller inte. Han berättar vidare att det fanns en strukturerad plan 

för hur själva förändringsprocessen skulle genomföras. Genom den strukturerade planen 

skulle medarbetarna känna att ledningen står för sina ord. Vidare anser han att det är 

viktigt med information och att medarbetarna egentligen inte kan få för mycket 

information. Att ledningen informerar och diskuterar det som komma skall, har enligt 

oss en positiv effekt på en individs upplevelse och förberedelse för det okända. Tydlig 

information kan hjälpa medarbetarna att bearbeta och vänja sig vid tanken på en 

kommande förändring. Ett antal medarbetare sade att de informerades om planerna först 

när beslutet var taget och att det därför kom som en chock. Respondenterna i ledande 

ställning menade dock att ett tidigare offentliggörande av planerna skulle ha lett till 
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förvirring, misstro och ryktesspridning bland medarbetarna. En utvecklingsingenjör på 

luftkuddsavdelningen menar att beskedet kom som en chock men att inget egentligen 

blivit bättre av att medarbetarna fått reda på planerna tidigare, eftersom det ändå inte var 

något de hade möjlighet att påverka.. Han menar vidare att det är ett uttalat mål från 

Autoliv att lägga en del av produktionen i låglöneländer, något som bekräftas på 

Autolivs hemsida. Då Autoliv är ett börsnoterat företag, finns det externa regler för hur 

information får spridas och inte spridas. Att Autoliv inte har kunnat gå ut med 

information innan allt var bestämt, är reglerat enligt de regler som finns för 

börsnoterade företag.  

 

Majoriteten av medarbetarna på Autoliv har en positiv bild av informationsspridningen. 

Flera av dem påpekar dock att informationsspridningen alltid kan bli bättre, men vi 

uppfattar det som att medarbetarna i stort sett är nöjda med hur förändringsprocessen 

och genomförandet av denna har kommunicerats. 

 

Genom den detaljerade planen kunde medarbetarna se var och när de skulle bli 

uppdaterade nästa gång, och de kunde således förbereda sig med frågor och dylikt. Den 

utvecklingsansvariga på personalavdelningen berättar att det sattes upp ett forum för 

frågor från de anställda där cheferna svarade på dessa vilket hon menar gjorde att 

förvirringen minskade. Vi tror att den positiva bild som medarbetarna förmedlar av 

informationsspridningen är ovanlig, då de flesta människor, inklusive oss själva, aldrig 

verkar kunna få tillräckligt med information inför och under exempelvis en förändring. 

En utvecklingsingenjör påpekar dock att en del chefer tyckte att hela processen var 

obekväm. Diskussioner med medarbetarna undveks eftersom cheferna själva inte var 

säkra på hur många som skulle få gå och hur företaget skulle se ut i framtiden. Hon 

fortsätter och menar att trots att det finns en detaljerad plan och information kring 

processen finns det alltid en oro hos människor och frågor som inte besvaras. Det finns 

enligt henne fortfarande många frågor hos medarbetarna om vad som kommer att hända 

i framtiden. Projektkoordinatorn på luftkuddsavdelningen berättar att sömnaden av 

luftkuddar flyttat utomlands och snart kommer även applikationsavdelningen att flytta 

till ett låglöneland.  Hon tror dock att det endast är en tidsfråga innan de även flyttar 

utvecklingsavdelningen. Detta är dock inget som hon går och oroar sig över, hon menar 

att det ligger flera år fram i tiden. Hon påpekar också att människor ser väldigt olika på 

förändringar och att vissa känner mer oro än andra. Avdelningen där hon arbetar, har 
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ännu inte berörts av något varsel. Medarbetarna där är bättre förberedda på att det kan 

komma en förändring och att de i så fall någorlunda hunnit inse, i och med tidigare 

varsel på andra avdelningar, varför denna kommer. På andra avdelningar finns det dock 

en större oro och ovisshet om vad som kommer att hända i framtiden, kanske eftersom 

många av dem redan genomlidit ett varsel.   

 

4.2.6 En förändrad organisation 
 
Från början trodde alla, inklusive ledningen, att de flesta som varslades i samband med 

offshoringen skulle förlora sina arbeten. En del medarbetare blev mycket besvikna och 

tappade motivationen men många var däremot mycket adaptiva och försökte göra det 

bästa av situationen enligt produktionschefen för säkerhetsbälten. Medarbetarna frågade 

sig vad de som enskilda medarbetare kunde göra för att påverka situationen till sin 

fördel. Det övergripande målet, det vill säga att minska produktionskostnaderna med 

hjälp av offshoring, var inget som de kunde påverka. Däremot kunde de påverka sin 

egen situation. Som produktchefen för säkerhetsbälten påpekar, insåg medarbetarna 

snabbt att de inte kunde sitta och vänta på att varslet skulle realiseras. Istället såg 

medarbetarna till att arbeta ännu bättre och hårdare, för att skapa förutsättningar för 

något nytt. Något som också gav resultat. Produktion som tidigare funnits i England, 

flyttades till Vårgårda och marknads- och teknikfunktioner flyttades från Göteborg till 

Vårgårda enligt produktionschefen. På så sätt kunde de även fortsätta att använda sina 

inhämtade kunskaper inom produktionsprocessen för att göra produktionen ännu 

effektivare. Varje medarbetare tar inte längre arbetet förgivet, utan de är medvetna om 

att de måste arbeta hårt, vara adaptiva och anpassa sig till organisationens nya klimat. 

Nya delmål sätts upp, nya strategier prövas och arbetsinsatsen utsätts för konkurrens. 

Den utvecklingsansvariga på personalavdelningen menar att konkurrensen även ökat 

mellan de olika produktionsenheterna runtom i världen, det krävs att man kämpar för att 

få behålla sitt arbete. 

 

För att underlätta utflyttningen till Estland förmedlades den kunskap som fanns inom 

produktionen till de ester som skulle arbeta med säkerhetsbältesprocessen. Något som 

kom tillstånd genom att Autoliv bjöd in de aktuella esterna så att de berörda i 

produktionen i Vårgårda skulle kunna förmedla sin kumulativa kunskap och erfarenhet 

till dem. Att medarbetarna på Autolivs fabrik i Vårgårda visste att de som kom, d.v.s. 
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esterna, skulle ta över deras arbete, verkade inte utgöra något större problem. Detta trots 

att offshoringen i förlängningen, antagligen skulle innebära arbetslöshet för 

medarbetarna i Vårgårda enligt produktionschefen för säkerhetsbälten. Gruppchefen för 

samma avdelning berättar: ”Utbildning av teknikpersonal pågår, de kommer till Sverige 

och lärs upp för att kunna finnas på plats där för lokal support. Det tar tid att utbilda 

dem. Vi har även haft ester i produktionen för att de ska lära sig att arbeta på linerna.” 

Enligt produktionschefen för säkerhetsbälten skedde detta dessutom med vänlighet och 

entusiasm från medarbetarna i Vårgårda. Han säger att det är svårt att flytta med den 

otroliga rutin och kompetens som finns innanför väggarna på Autoliv, då produktionen 

pågått där i över 50 år. Han tycker att Autoliv klarat det fantastiskt bra ändå och 

kunderna har inte blivit lidande. Detta är ett ytterligare exempel på hur medarbetarna 

anpassar sig till den nya situationen och att de har ändrat sitt sätt att arbeta, i enlighet 

med den teleologiska teorin där det, som ovan nämnts, gäller att vara adaptiv och 

anpassa sig till rådande situation.  

 

Något vi funderar på är huruvida yrkesstolthet i fabriks- och löpandebandsarbete i 

Estland bidrar till den positiva offshoringtrenden i Estland och hur den påverkat de 

svenska medarbetarna. Fram till 1991, då Estland varit en del av Ryssland, var 

arbetslösheten i stort sätt obefintlig. Att arbetslösheten kunde vara låg i Ryssland 

berodde på att staten genomdrev en planekonomi vilket fick till följd att i stort sett alla 

hade ett arbete. Det betydde dock inte att alla var sysselsatta eller att de producerade 

någonting. När Estland blev ett självständigt land, 1991, fortsatte alla att gå till arbetet, 

trots att det i praktiken inte fanns några arbeten att gå till. Exporten till Ryssland ströps, 

och Estland kunde varken importera eller exportera varor till Ryssland, vilket varit den 

största, om inte den enda, marknaden för Estlands produktion. Estland skulle plötsligt 

finna sig i att bli en marknadsekonomi, något som innebär produktion av det som det 

finns en marknad för.65  

  

Produktionschefen för säkerhetsbälten berättar om den yrkesstolthet han bevittnat vid 

produktionen i Estland. Detta tror vi delvis härstammar ifrån den ryska planekonomin, 

då det var ärofyllt att producera någonting till staten. Frågan är då om den adaptiva 

organisationen i Sverige lärt sig någonting av esterna, nämligen yrkesstolthet i 

                                                 
65 Alec Nove, An Economic History of the USSR (New York: Penguin Books, 1972), 65. 
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produktionsleden. Autoliv i Vårgårdas traditioner går långt tillbaka i tiden, men att 

medarbetarna tidigare skulle ha känt någon yrkesstolthet i samma utsträckning som nu, 

har vi inte funnit. Däremot tycks yrkesstoltheten ha vuxit sig starkare i och med 

offshoringen. Produktionen får idag större uppmärksamhet i och med utflyttningen, och 

medarbetarna i Vårgårda försöker förbättra och effektivisera sin arbetsinsats. 

Integrationen med de estniska arbetarna har gjort de svenska medarbetarna medvetna 

om den yrkesstolthet som de estniska medarbetarna förde med sig, och fått dem att 

reflektera över sin egen situation.  

 

Vi tror att de svenska medarbetarna har lärt sig något av esterna, d.v.s. yrkesstolthet, 

och genom detta förnyade synsätt drivit sin egen utveckling framåt. Att kunna ändra sitt 

sätt att se på saker och att vara adaptiv är positivt både för individen och för enheten 

sammantaget. Inom den teleologiska teorin är just adaptivitet något som för enheten 

framåt. Det är dock svårt att avgöra i vilken utsträckning denna yrkesstolthet ökat på 

grund av samarbetet med esterna. Det kan också vara så att denna yrkesstolthet visat sig 

eftersom man riskerat att förlora sitt arbete och därmed insett vikten av detsamma. 

Strävan och viljan att få behålla sitt jobb och sin enhet, tror vi kan bidra till en starkare 

yrkesstolthet. 

 

Numera använder sig Autoliv av kompetenskartläggning, enligt den 

utbildningsansvariga på personalavdelningen. Denna kompetenskartläggning innebär att 

alla medarbetare utvärderas och att deras kompetenser betygssätts på en skala från 1-5. 

Hon säger vidare att de använder detta system för att identifiera potential och behov av 

kompetensutveckling inom företaget. Om en medarbetare exempelvis har en tvåa på en 

kompetens inom ett område, t.ex. produktkännedom, innebär detta att medarbetaren i 

fråga har ett behov av utbildning. Hon menar vidare att detta är ett sätt att upptäcka 

kompetensluckor inom företaget. Dessa kompetensluckor ska sedan fyllas med hjälp av 

kurser, vidareutbildning etc. Hon menar att många medarbetare dock inte uppskattar 

detta system, eftersom de känner sig betygsatta. Dessa medarbetare menar att systemet 

kan användas för att välja ut individer vid varsel och uppsägningar, och kan därför vara 

en källa till oro för medarbetarna. Har man ett lågt betyg på en eller flera kompetenser 

kan man ligga i riskzonen för att först få gå vid ett varsel, menar den 

utbildningsansvarige. Denna metod påverkar människor på olika sätt. Vissa kan känna 

motivation och blir sporrade av att jämföras med sina medarbetare, andra kan tänkas 
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uppleva kompetenskartläggningen som ett orosmoment som kan leda till stress och 

motvilja till att arbeta. En del personer kan inte arbeta under press, medan andra 

presterar bättre under sådana omständigheter. Denna metod kan leda till sjukskrivningar 

i form av att man känner sig stressad och obekväm på arbetet. Man klarar helt enkelt 

inte av trycket, vetskapen om att man ständigt är bevakad och blir betygssatt samt 

jämförd med andra. Den utbildningsansvariga på personalavdelningen berättar att 

sjukskrivningarna ökat sedan millennieskiftet, men att orsaken till dessa sjukskrivningar 

inte direkt kan fastställas.  

 

4.2.7 Förändring istället för trygghet 
 
Offshoringen var någonting nytt och hur målet skulle uppnås, eller vad det skulle få för 

konsekvenser för organisationen och produktionen, visste man inte. Beslutet att offshora 

var definitivt en oprövad väg att gå för Autoliv, frågan är då hur detta har påverkat 

medarbetarna?  

 

Vi kan se att den stabilitet och trygghet som medarbetarna ansåg fanns inom Autoliv, 

inte längre finns kvar. Tryggheten har bytts ut mot osäkerhet, åtminstone för 

medarbetarna. En projektledare på luftkuddar säger att de numera inte vet vad som 

kommer att hända i framtiden. Autoliv som tidigare genomförde få stora 

organisationsförändringar, genomför numera förändringar så som offshoring, allt oftare. 

Offshoringen som skedde i början av 2 000 - talet till Estland, banade väg för det 

teleologiska tänkandet inom företaget. Autoliv är numera ett mer föränderligt företag. 

Autoliv provar nya vägar och nya delmål sätts upp allt för att uppfylla målet; att minska 

produktionskostnaderna. Detta har för medarbetarna även inneburit en förändring. Det 

är inte längre säkert att en medarbetare som lämnar fabriken i Vårgårda en kväll, har sitt 

jobb kvar nästföljande dag. Vi ser att det idag finns en annan kultur på fabriken i 

Vårgårda. Något som en av våra respondenter, inköpschefen för luftkuddar, bekräftat: 

”Det var en annan trygghet för fem år sedan, kraven på medarbetarna har ändrats, det 

blir ju en annan typ av organisation.” 

 

Vi har sett att medarbetarna inte tar sitt arbete som något självklart, så som de gjorde för 

fem år sedan. Detta har inneburit att företaget inte heller kan ta sina medarbetare för 

givna. De medarbetare som sökt sig till dagens Autoliv är individer som söker spänning 
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och ombyte samt yngre människor som söker ett tillfälligt arbete i produktionen. Vi ser 

vidare att Autolivs nuvarande medarbetare alltmer inser att förändringar av den här 

typen är nödvändiga, eller att de åtminstone lärt sig att acceptera förändringarna. Våra 

respondenter ser nu tydligare varför förändringarna måste ske, det bakomliggande 

motivet, nämligen långsiktig överlevnad. Företaget måste helt enkelt överleva på sikt, 

inte bara de närmsta åren. Autoliv säkrar sin överlevnad genom att ligga i framkant 

inom utvecklingen samt ha produkter till ett konkurrenskraftigt pris.     

 

Av respondenterna på Autoliv har det framkommit att det finns en viss oro bland de 

anställda. De vet inte riktigt hur framtiden kommer att se ut, de vet bara att ledningen 

planerar att lägga en del av produktionen utomlands, kanske är det deras avdelning nästa 

gång. Vi har sett att en del av den teleologiska verkligheten, och som vi sett Autolivs 

verklighet, är att inte veta hur framtiden kommer att se ut. Hur förändringen har 

påverkat stämningen inom organisationen råder det delade meningar om bland 

respondenterna. Projektledaren för luftkuddar, anser inte att stämningen har förändrats i 

och med offshoringen och att det enda de kan göra är att blicka framåt och inte tänka på 

det som varit. Flera av medarbetarna på Autoliv menar dock att deras lojalitet till 

företaget ändrats efter utflyttningarna och varslen. En medarbetare på Autoliv säger: 

”Man har inte längre några skrupler över att söka sig till en ny arbetsplats eftersom man 

ändå inte vet om man kommer att få behålla sitt arbete.” Hotet om varsel och 

uppsägningar gör sig ständigt påmint enligt flera medarbetare, detta i form av 

uppsägningar på dotterbolag, diskussioner på företaget men även nyheter och media 

som ofta uppmärksammar ämnet. En medarbetare menar att ”det blåser sådana här 

vindar på många ställen i samhället och det går inte att undgå att känna en oro”. Hon 

menar vidare att om företaget blir mindre lojala mot medarbetarna blir även de med 

tiden mindre lojala mot företaget, i form av att arbetskraften blir alltmer rörlig.  

 

Gruppchefen för säkerhetsbälten anser att motivationen bland de anställda har 

påverkats. Avdelningschefen för luftkuddsutvecklingen tror att de anställda är besvikna 

i och med denna förändring. Produktionschefen för säkerhetsbälten anser att 

förändringen har skapat en mindre tro på framtiden; ”Det är förståligt att medarbetarna 

känner en viss oro, de vet inte hur länge de har kvar sitt jobb eller vilken del som ska 

flyttas nästa gång. Det enda de riktigt vet är att det i framtiden kommer att ske 

förändringar men de vet inte var och när de kommer att inträffa.” Denna utveckling 
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ställer större krav på ledarskapet eller förmågan att leda sina medarbetare, vilket 

gruppchefen för säkerhetsbälten betonade genom att säga att han anser det viktigt att 

ledarskapet på företaget håller en hög nivå för att bygga upp samt bibehålla en lojalitet 

bland medarbetarna. Han menar vidare att de på hans avdelning försöker att ha en nära 

kontakt med medarbetarna och informera om vad som kommer att ske, hur det skall ske 

samt varför det sker.  

 

4.2.8 Autolivs mål 
 
Det faktum att en enhet nått sitt mål innebär inte att enheten funnit sin slutgiltiga 

jämvikt, enligt den teleologiska teorin. Mål är enligt den teleologiska teorin socialt 

konstruerade, och baseras på tidigare händelser. Externa influenser kan skapa instabilitet 

som driver enheten mot nya förändringsspår. Autoliv har nått sitt uppsatta delmål, d.v.s. 

att de genomfört sin offshoing till Estland. Alla de intervjuade tror dock att fler 

processer kommer att offshoras. En projektingenjör nämner att hon tror att bland annat 

även luftkuddekonstruktionen så småningom kommer att flyttas, detta skulle då 

innebära ett nytt delmål. Detta mål uppstår på grund av den ökade globaliseringen och 

för att kundernas krav på lägre priser driver offshoringtrenden vidare, det vill säga 

externa faktorer. Dessa externa faktorer har skapat instabilitet, och driver nu 

organisationen mot nya förändringsspår. Enheten har alltså uppnått sitt delmål, att 

genomföra offshoringen till Estland, men den slutliga jämvikten har inte infunnit sig.  

 

4.2.9 Ändrade förutsättningar i Estland 
 
De begränsningar i vad som kan uppnås, som vi har funnit vad gäller Autolivs 

offshoring till Estland, finns i den ekonomiska och sociala utvecklingen i Estland. 

Löneutveckling i Estland stiger med några procent varje år, enligt produktionschefen för 

säkerhetsbälten, något som innebär en ökad social trygghet i Estland. Dessa externa 

faktorer, begränsar Autolivs möjligheter. Den ekonomiska utvecklingen styrs av Estland 

som land under påverkan av dess omvärld. Den ekonomiska situationen i Estland, gör 

det fördelaktigt för Autoliv att offshora sina processer där i nuläget.  
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Autolivs mål med offshoringen, att minska produktionskostnaderna, begränsas därmed 

genom utvecklingen i Estland. Vi ser dock att Autoliv är med och påskyndar den 

ekonomiska utvecklingen i Estland, genom att förlägga en del av sin produktion där och 

därigenom skapa arbetstillfällen på plats. Autoliv bidrar således direkt till att driva den 

ekonomiska utvecklingen framåt i Estland. Detta innebär att Autoliv riskerar att bita sig 

själv i svansen. Än så länge är dock produktionskostnaderna i Estland låga jämfört med 

Sverige, vilket gör att det i nuläget lönar sig att offshora till Estland, och de räknar med 

att det kommer att vara lönsamt flera år framåt i tiden. 

 

Både avdelningschefen och gruppchefen för säkerhetsbälten menar att det är just i de 

arbetsintensiva momenten som det finns utrymme för besparingar. De menar att de 

redan har effektiviserat produktionen i Vårgårda i stor utsträckning och hävdar att 

offshoringen, just nu, är den bästa lösningen för överlevnad i framtiden. En 

projektledare på luftkuddar uttrycker det så här: ”Tekniskt sett ligger vi ju bra till men 

vi måste bli billigare, det är en överlevnadsfråga. Det finns inget alternativ, vi har 

pressat ner kostnaderna så mycket på så många detaljer så det är inte mycket mer att 

göra, man kan bara sänka kostnaderna genom att flytta ut produktionen, det är 

livsviktigt. Det är en pressad bransch.”  

 

4.2.10 Autolivs kärnkompetens 
 
Vi menar att medarbetarna på Autoliv är medvetna om sin kärnkompetens. Detta 

eftersom samtliga respondenter framhöll samma kompetens som den viktigaste och 

menade att denna är väsentlig för överlevnaden. Samtliga respondenter var dessutom 

bekanta med begreppet kärnkompetens och dess innebörd. Förmågan att vara innovativ 

är den kompetens som samtliga respondenter framhåller som företagets främsta 

kärnkompetens.  

 

Autolivs deklarerade kärnkompetens, förmågan att vara innovativa, anser vi uppfyller 

de kriterier som enligt Prahalad och Hamel utmärker starka och användbara 

kärnkompetenser. Förmågan att vara innovativ tar sig hos Autoliv uttryck genom att de 

utvecklat en mängd nya produkter inom bilsäkerhet och de har erhållit ett stort antal 

patent. Det första kriteriet, enligt Prahalad och Hamel, är att en kärnkompetens ska vara 

sällsynt. Autoliv har gått i spetsen för utvecklingen inom sitt område och varit först med 
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många innovationer, så som exempelvis knä- och sidoluftkuddar för personbilar. Den 

forskning och utveckling som Autoliv bedriver, är något som enligt respondenterna är 

unikt inom bilsäkerhetsbranschen. Samtliga respondenter menar även att deras 

konkurrenter ser Autoliv som ett utvecklingsföretag. Således är Autolivs förmåga att 

vara innovativa sällsynt och uppfyller därmed det första kriteriet som krävs för att 

utgöra en kärnkompetens. Respondenterna menar att denna kompetens bottnar i en 

tradition och anda på företaget, ”autolivandan”, som ett par av respondenterna uttrycker 

det. Denna anda är, som tidigare nämnts, en framåtanda och en gemensam uppfattning 

om vad som är viktigt. Utveckling och forskning har alltid fått ta stor plats på företaget 

och det satsas mycket på detta enligt flera respondenter. Detta bör fostra och uppmuntra 

en utvecklings- och framåtanda. Denna syn på företaget förstärks av planscher som är 

uppsatta i korridorerna på företaget i Vårgårda där det står:  

 

”Idag är vi bäst på airbags, vad är vi bäst på imorgon?” 

  

Det andra kriteriet för kärnkompetenser enligt Prahalad och Hamel är att denna ska vara 

svår att härma. Resultatet av forskningen och utvecklingen, slutprodukten, blir så 

småningom tillgänglig för både kunder och konkurrenter. Varan som sådan är då inte 

svår för andra att efterlikna eller plagiera. Den produktionsansvarige för säkerhetsbälten 

uttrycker det såhär: ”Vem som helst kan producera bälten men det handlar om att kunna 

utveckla produkten.” Innan produkten kommer ut på marknaden, och fortfarande 

befinner sig i utvecklingsstadiet, innehar Autoliv en unik kompetens, dels individuell 

och dels kollektiv, för att bedriva denna utveckling. Denna kompetens är, enligt 

produktionsansvarige för säkerhetsbälten, högst problematisk att efterhärma eftersom 

den utvecklats under lång tid och är specifik för Autoliv. Förmågan att vara innovativ är 

således en egenskap som är svår att härma. Augustsson & Bergstedt menar även att 

kompetens endast kan utgöra en konkurrensfördel om den baseras på kunskaper, rutiner 

och andra tillgångar som är svårimiterade. Detta har Autolivs förmåga att vara innovativ 

visat tecken på att vara, genom sin djupt rotade position på företaget.  

 

Prahalad och Hamels tredje kriterium för kärnkompetenser är att dessa ska ge företaget 

tillgång till ett stort antal marknader. Förmågan att vara innovativ har gett företaget sin 

framskjutna position inom sin bransch. Efterfrågan på Autolivs produkter har inneburit 

att de idag har tillgång till ett flertal marknader runt om i världen.  
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Det fjärde och sista kriteriet som Prahalad och Hamel definierar en kärnkompetens 

genom, är att den ska ge ett mervärde för kunden. Inköpschefen för luftkuddar menar 

att; ”Utvecklingen och förbättringarna som förmågan att vara innovativa innebär, tillför 

det mervärde som våra kunder efterfrågar.”   

 

Autolivs ledning har valt att behålla utvecklingsavdelningen i Vårgårda, i hjärtat av 

organisationen, vilket tyder på att de ser utvecklingen som Autolivs kärnkompetens. 

Ledningen har på så sätt bättre kontroll och närhet till denna funktion. Precis som 

Nordhaug förespråkar är de medvetna om vilka kompetenser de behöver för att vara 

konkurrenskraftiga, och de kartlägger till och med kompetenserna hos medarbetarna för 

att säkerställa att rätt kompetenser finns inom företaget. Nordhaug menar vidare att det 

inte är de anställda i sig som är det väsentliga, utan att de anställda har en viss 

färdighet66.  

 

Detta tillämpar Autoliv, exempelvis i produktionen, då de helt enkelt byter ut de 

svenska medarbetarna mot estniska arbetare, efter att man lärt upp dem. På så vis lever 

kompetensen kvar i företaget, men hos nya medarbetare. De medarbetare som arbetar 

med forskning och utveckling samt inköp och liknande är inte utbytbara på samma sätt, 

på grund av deras utbildning och arbetsuppgifter, men de kompetenskartläggs dock som 

de andra medarbetarna enligt den utvecklingsansvariga på Autolivs personalavdelning.  

 

Autolivs förmåga att vara innovativa ser vi som rotsystemet i Prahalad och Hamels träd, 

det vill säga det som utgör kärnkompetensen hos företaget. Den ger förutsättningar för 

att trädet ska kunna växa och bära frukt, det vill säga slutprodukter, i form av bälten och 

airbags. Om inte denna förmåga att vara innovativ funnits i grunden skulle trädet ha 

svårt att utvecklas. Viktigt att påpeka är dock att denna stöds av andra viktiga 

kompetenser som flera av respondenterna framhåller. Produktionschefen och 

gruppchefen för säkerhetsbälten menar att utan stödfunktioner så som kvalité, 

produktionsstandard och serviceinriktning försvagas företaget och innovativiteten får 

inte möjlighet att blomma ut.  Stödfunktionerna utgör således stammen hos Autoliv i 

Prahalad och Hamels trädmodell.  

 

                                                 
66 Nordhaug, Human Capital in Organizations – Competence, Training and Learning, 75. 
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4.2.11 Närheten mellan utveckling och produktion 
 
Efter ett flertal intervjuer framgår det att det finns ytterligare en faktor som är av 

avgörande betydelse för företaget och dess kärnkompetens. Denna faktor är närheten 

mellan utveckling och produktion. Närheten mellan utveckling och produktion är ytterst 

viktig för Autoliv eftersom samtliga respondenter på olika sätt uttryckt en oro för det 

avstånd som uppstått mellan utvecklingsavdelningen och produktionen till följd av 

flyttarna. Närhet mellan dessa båda avdelningar har tidigare varit en självklarhet menar 

en av medarbetarna. Avdelningschefen för säkerhetsbälten och produktionschefen för 

samma avdelning menar att man, genom att producera i ett låglöneland, långtifrån 

forsknings- och utvecklingsavdelningen i Vårgårda, skapar ett avstånd dessa två enheter 

emellan. De berättar att man tidigare kunnat springa mellan de två avdelningarna för att 

fråga montörerna om lösningar på problem med produktionskapacitet och liknande, och 

man har kunnat testköra komponenter som en del i utvecklingsarbetet. Detta är inte 

längre möjligt att göra i samma utsträckning, på grund av att stora delar av produktionen 

är utflyttad.  

 

Det faktum att man förlorar närheten leder, enligt produktionschefen för 

säkerhetsbälten, till längre produktionstider och onödiga omvägar. En 

utvecklingsingenjör inom luftkuddar menar att Autoliv är beroende av att hela tiden 

förbättra sina produkter, något som kan försvåras med tanke på avståndet. Hon menar 

att små ändringar och justeringar tar längre tid och kostar mer pengar då avdelningarna 

inte längre befinner sig vägg i vägg. Genom att man har produktionen i låglöneländer 

och utvecklingen i Vårgårda finns risken att man, som Prahalad och Hamel varnar för, 

splittrar och försvagar sin kärnkompetens. Gruppchefen för säkerhetsbälten och även 

avdelningschefen för luftkuddeutveckling menar att man försöker hindra detta genom 

bättre samarbete globalt mellan de olika enheterna. De menar att integrationen mellan 

medarbetarna exempelvis kan ske genom att kontinuerligt ha ett utbyte av medarbetarna 

på de olika avdelningarna.  

 

Avdelningschefen för säkerhetsbälten poängterar att Autoliv inte sålt ut någon del i 

ordets bemärkelse utan alla delar fortfarande ingår i koncernen. Han berättar vidare att 

Autoliv har gått samman med eller köpt upp delar av företag. I andra fall har de startat 

upp de produktionsenheter som man har i andra länder. Detta i motsats till att använda 
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sig av utomstående leverantörer. Han menar vidare att man på så sätt försöker trygga 

kompetensen inom koncernen. Man flyttar även med viss personal från Autoliv i 

Sverige när man flyttar processer till exempelvis Estland, detta för att säkerställa att 

företagskulturen sprids och att standarden bibehålls fortsätter han. Han påpekar dock att 

det definitivt är svårare att bibehålla kompetensen på grund av avståndet.  

 

Prahalad och Hamel varnar för att organisationer kan bli alltför beroende av 

leverantörers kompetenser vilket kan leda till att man förlorar kärnkompetens67. Genom 

att köpa upp eller starta nya enheter kan vi se att Autoliv försöker undvika att bli 

beroende av utomstående leverantörer, men det finns fortfarande begränsningar och 

svårigheter när det gäller att samarbeta mellan de olika enheterna i de olika länderna. Ett 

exempel på detta är att missförstånd kan orsaka förseningar och utvecklingsförloppen 

kan förlängas. Detta menar flera av respondenterna kan utgöra ett hot mot 

kärnkompetensens konkurrenskraft för Autoliv.  

 

Inköpschefen för luftkuddar menar att Autoliv har en bra översikt och kontroll över den 

snabbt föränderliga bilmarknaden, med tanke på att de fångat upp många nya 

möjligheter till innovationer. De var först med vissa typer av bälten, sidoairbags, 

knäairbags, gardinairbags och många andra innovationer på området enligt 

inköpschefen. De är således bra på att se nya möjligheter, fånga upp kompetensen samt 

utveckla dessa. Prahalad och Hamel menar att det kan bli svårare att upptäcka nya 

möjligheter och fånga upp kompetenser, då företaget är uppdelat. Dessa riskerar då att 

hamna mellan olika enheter, och i värsta fall gå förlorade på grund av avståndet. Detta 

är man, enligt avdelningschefen för luftkuddar, medveten om på Autoliv varför man 

också försöker integrera delarna som ovan nämnts. Han menar dock att det finns 

begränsningar för hur långt det är möjligt att integrera delarna, med tanke på avståndet 

och även till viss del skillnader i kultur och språk.  

 

Förmågan att vara innovativ är till stor del beroende av närheten mellan utveckling och 

produktion. Därför riskerar innovativitetens fördelar att försvagas när avståndet ökar 

mellan utveckling och produktion. Detta är en betydande risk då förmågan att vara 

innovativ är viktig för företagets utveckling och fortlevnad. Denna risk är något som 

                                                 
67 Prahalad och Hamel, Att konkurrera för framtiden, 45-75. 
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man är medveten om på Autoliv och som man försöker minimera genom integrering 

mellan de olika enheterna.  

 

Avståndet är ett problem för Autoliv. Det finns planer på fler flyttar enligt flera av 

respondenterna och enligt gruppchefen för säkerhetsbälten finns det planer på att även 

flytta en del enklare utvecklingsprocesser till Estland. En projektledare på 

luftkuddeavdelningen tror att hela utvecklingsavdelningen på sikt kommer att flyttas till 

ett låglöneland, en åsikt hon delar med en utvecklingsingenjör på samma avdelning. I 

tidsskriften Agenda nr 1, 2006 där ett flertal personer i ledande ställning inom svenskt 

näringsliv intervjuats framgår det att den ökade konkurrensen från låglöneländer och 

ökade krav från kunderna, kommer att tvinga företag som Autoliv att helt flytta 

verksamheten till låglöneländer68. 

 

4.2.12 Evolutionsteori 
 

Autolivs avstickare ifrån livscykelteorin, i form av offshoringen, innebar att det 

ursprungliga mönsret övergavs en ny taktik prövades. Grunden till att denna förändring 

genomfördes kan härledas till evolutionsteorin 

 

Enligt produktionschefen på Autoliv kräver prispressen från kunder och konkurrenter 

att de måste producera billigare, och för att överleva menar han att de måste förlägga 

produktionen i låglöneländer. Detta har inneburit att produktionen i Vårgårda stegvis 

selekterats bort i en urvalsprocess, där den starkaste och den mest lämpade enheten för 

företagets överlevnad fått vara kvar. Hela tiden söks ett bättre lämpat alternativ som kan 

föra enheten framåt och bidra till att den blir mer framgångsrik.  

 

Förändringen som genomförts på Autoliv i Vårgårda har enligt flera respondenter, både 

ur ledningen och ur produktionen, varit nödvändig. Enligt evolutionsteorin selekteras 

enheter ut och den som bäst passar resursbasen, i vårat fall produktionsbudgeten, får 

vara kvar. Vi anser således att evolutionsteorin ligger i grunden och kontinuerligt driver 

förändringen hos Autoliv.    

 

                                                 
68 Calle Ericsson, ”Profilen Leif Johansson” Agenda nr 1 2006. 
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Globaliseringen och den ökade utflyttningen av arbeten till låglöneländer, kan enligt 

oss, i viss mån jämföras med industrialiseringen på 1800-talet. Den stora 

samhällsomvälvande förändringen som industrialiseringen innebar skördade sina offer, 

bokstavligt talat, för att ge plats åt en för samhället mer effektiv och fördelaktig 

utveckling.  

 

Dagens samhälle med ökad globalisering och utflyttning av arbeten samt nedläggningar 

i dess spår medför att en del människor offras, i form av att de förlorar sina jobb. Detta 

bereder dock plats för en mer effektiv och ökad utveckling då man kan producera 

billigare, öka sina vinster och därmed satsa mer på utveckling för framtiden. Vi vet inte 

vart detta kommer att leda, och om det kommer att ha lika stor betydelse som 

industrialiseringen är tveksamt, men förändringen är definitivt stor. Globaliseringen ger 

och tar, många arbetstillfällen försvinner i västvärlden medan de skapas arbetstillfällen i 

andra delar av världen. Ser man detta i ljuset av evolutionsteorin menar vi att 

utvecklingen för företagen inte kan vara alltför sentimental, det slutgiltiga målet är i 

realiteten att tjäna pengar vilket driver utvecklingen för företagen, och i förlängningen 

samhällets utveckling.  

 

4.2.13 Analyssammanfattning  
 
Globaliseringen påverkar utvecklingen av världsordningen i allt större utsträckning. 

Den påverkar alltifrån stora företag till den enskilda människans vardag. Det finns 

egentligen ingen möjlighet att stoppa utvecklingen, och därför måste man finna ett sätt 

att anpassa sig till de nya förhållandena. Autoliv i Vårgårda har tidigare följt en relativt 

utstakad strategi, och hållit sig till den, även om man verkat på en föränderlig marknad. 

Denna tidigare strategi följer till stora delar livscykelteorin. Man har givetvis genomfört 

förändringar men ingen omstrukturering i den storleken som offshoringen inneburit.  

 

När Autoliv i Vårgårda sedan började med offshoring, d.v.s påbörjade utflyttningen till 

låglöneländer, bröt man alltså med denna tidigare väg. Denna brytning framtvingades av 

evolutionsteorin, eftersom ledningen ansåg att man var tvungen att göra en förändring 

för att behålla lönsamheten på sikt. Förändringen gick förhållandevis smidigt och efter 

den tid som gått sen utflyttningarna påbörjades har förändringarna blivit en del av 

vardagen på företaget i Vårgårda. Den relativt smidiga omställningen kan till viss del 
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förklaras av den extensiva informationen och autolivandan som bidrog till att 

medarbetarna fortsatte kämpa.  

 

I och med att man bröt sin utstakade bana påbörjade man ett teleologiskt tänkande, och 

det är där man befinner sig idag. Man ställer ständigt upp nya delmål, företaget och dess 

medarbetare är mer adaptiva och man vet inte hur, eller var, företaget kommer att verka 

i framtiden. Trots att företaget idag är mer adaptivt menar många av medarbetarna att de 

känner en viss oro eftersom man inte vet vad som kommer att hända med företaget i 

framtiden. De som idag söker sig till företaget i Vårgårda är därför människor som kan 

tänka sig att arbeta på en mer föränderlig och osäker arbetsplats.  

 

Frågan vi ställer oss är var Autoliv i Vårgårda kommer att befinna sig i framtiden och 

vilken strategi de kommer att följa. Allteftersom världen förändras, med nya villkor och 

utmaningar, måste företaget ständigt anpassa sig för att överleva på sikt.   

 

Autoliv har en framträdande och välkänd kärnkompetens i form av sin innovativa 

förmåga. Avståndet som efter utflyttningarna uppstått mellan utveckling och produktion 

framstår som ett hot mot denna kärnkompetens. Detta eftersom samtliga av våra 

respondenter har pekat på problem i samband med avståndet. Även Prahalad och Hamel 

uppmärksammar i sin teori kring kärnkompetens risken för att kärnkompetensen kan 

splittras och försvagas genom divisionsindelningar och avstånd.  
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5 SLUTDISKUSSION 
 
 
I detta avslutande kapitel inleder vi med att redogöra för våra slutsatser. Efter en 
sammanfattande inledning av dessa slutsatser, diskuterar vi fyra möjliga scenarier inför 
Autolivs framtid. Därefter följer förslag till vidare forskning.  
 

 

Den teleologiska avstickare från livscykelteorin som Autoliv provade år 2000, d.v.s. 

offshoringen till Estland, är genomförd och företaget producerar numera sina 

säkerhetsbälten där. Målet som företagets ledning kommunicerade som orsak till 

offshoringen, att reducera produktionskostnaderna, har uppfyllts. Det är fortfarande 

billigare att producera i Estland och produktionen fungerar så pass bra att Autoliv 

planerar att offshora fler processer. Produktionen av säkerhetsbälten var idealisk att 

börja med. Denna produktion är arbetsintensiv och innehåller moment som lätt kan 

överföras till nya medarbetare.  

 

När beskedet om att offshora kommunicerades kom det som en chock för de flesta av 

medarbetarna. Det stabila och trygga företaget började svaja och främmande element 

smög sig in i tillvaron på fabriken. Frågorna var många och osäkerheten inför framtiden 

var stor. I detta kaos skapades något positivt; en vilja och en insikt om att man har 

möjlighet att påverka sin egen situation. Medarbetarna insåg att de inte arbetade i en 

skyddad värld längre. 

 

När väl offshoringen genomfördes, skedde det i olika etapper. Den detaljerade 

utflyttningsplanen var guiden till den närmaste framtiden. Hur företaget kommunicerade 

förändringsplanerna har upplevts som positivt av de flesta medarbetarna. Att 

förändringen kunde gå så pass smärtfritt som den gjorde beror på den omfattande 

informationen och kommunikationen samt ledningens sätt att noga följa den utarbetade 

planen. En bidragande orsak var också den autolivanda som länge funnits på företaget 

som bidrog till att enheten stärktes av de motgångar man upplevde. Upplärningen av 

esterna i den kumulativa produktionskunskapen som fanns i Vårgårda, genomfördes 

med välvilja från medarbetarnas sida vilket också kan härledas till autolivandans 

positiva inverkan. Medarbetarna i Sverige har dessutom lärt sig något av esterna, 

nämligen en ökad yrkesstolthet.  
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Vid en förändring idag, t.ex. ytterligare offshoring, är inte behovet av en sådan 

detaljerad plan lika stor, då organisationen har förändrats. Förändringar är numera en 

del av vardagen och företaget har anammat den teleologiska teorin där bl.a. nya delmål 

sätts upp mer frekvent och nya vägar provas. Ett nytt inslag hos Autoliv är den 

kompetenskartläggning som numera används hos Autoliv som kan sporra vissa 

medarbetare, medan andra hämmas. Denna har bidragit till att en ny typ av människor 

söker sig till företaget idag. 

 

Orsaken till offshoringen till Estland var kostnadseffektivisering, men ett företag som 

Autoliv, vars viktigaste kärnkompetens är förmågan att vara innovativa, måste fokusera 

på det som är grundläggande för deras fortsatta existens. Om drivkraften för Autoliv 

endast vore kostnadsbesparingar, skulle utmaningen ligga i att ständigt söka efter 

billigast möjliga produktionskostnad. Autolivs fokus på utveckling skulle då riskera att 

stagnera. Det som gör Autoliv unikt är deras förmåga att vara innovativa.  

 

Det finns en dynamik i Autolivs fokus på kärnkompetens och försök till 

kostnadsbesparingar. Dynamiken skapar turbulens och valsituationer för företaget. Man 

måste från ledningens sida ta ställning till vad som är viktigast för företaget, och sedan 

balansera dessa faktorer.  

 

Autolivs framtid kommer att fortsätta styras av den underliggande evolutionsteorin, det 

är oundvikligt eftersom anpassning efter evolutionen säkerställer Autolivs överlevnad. 

Det kommer att vara nödvändigt för Autoliv att finna nya vägar för att kunna existera 

och vara lönsamma på lång sikt. Med fortsatt fokus på att vara innovativa, och beroende 

på hur omvärlden utvecklar sig, kan vi se ett antal olika scenarier i framtiden.  

 
 
 
5.1 Att återigen bli Mambo 
 
 
Orsaken till att Autoliv flyttade en del av produktionen till låglönelandet Estland, var att 

minska produktionskostnaderna. Offshoringen resulterade i en kostnadsreducering, som 

blev synlig i företagets resultat redan efter första året69. Autoliv valde att behålla 

                                                 
69 Författare. Oförtjänt slagpåse, Affärsvärlden, 2001. 
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utveckling och forskning på fabriken i Vårgårda. Avståndet som då uppstod mellan 

produktion och utveckling, har skapat en distans mellan de två avdelningarna. 

Kommunikation, förbättringar och utveckling har nu blivit mer tidskrävande, och sker 

inte med samma smidighet som när de båda enheterna låg vägg i vägg.  Autolivs 

kärnkompetens, innovativiteten, styr företagets framtida överlevnad. Denna 

kärnkompetens är en större drivkraft och konkurrensfördel för Autoliv än att producera 

till ett lågt pris. Kärnkompetensen försvagas på grund av avståndet som uppstått mellan 

produktion och utveckling, på grund av att enheterna befinner sig i olika länder. 

Avståndet mellan kärnkompetensen i Sverige, innovativiteten, och produktionen i 

Estland gör att utvecklingen riskerar att stagnera. Processer och förbättringar tar längre 

tid på grund av det faktiska avståndet, d.v.s. i kilometer räknat, och avståndet mellan 

den kvalificerade arbetskraften inom produktion och utveckling.  

 

Eftersom kärnkompetensen är den största drivkraften i företaget, blir Autolivs alternativ 

här att flytta hem hela produktionen. Att flytta hem sin produktion till Vårgårda skulle 

resultera i att produktionen återigen skulle ske vägg i vägg med utvecklingen. Avståndet 

mellan de båda enheterna skulle då elimineras och kärnkompetensen skulle återigen få 

en bra grogrund. Autoliv skulle då kunna fortsätta med det nära och vikiga samarbetet 

mellan utvecklings- och produktionsavdelningarna, som gått förlorad efter det att 

företaget offshorat produktionsverksamheten. Närheten mellan kärnkompetensen och 

produktionen har betydelse för företagets utveckling. Prototyper och framtida produkter 

kan testas direkt i produktionen, och förbättras eller anpassas, efter de förutsättningar 

som finns inom produktionen. Dessutom är t.ex. språket fortfarande en viktig faktor vad 

gäller utvecklingen. Att kommunicera med en produktionsavdelning som har samma 

modersmål, eller goda kunskaper i detsamma, underlättar när de två avdelningarna skall 

få utveckling och produktion att gå ihop. Dessutom är det säkerligen att psykologiskt 

hinder att ta kontakt med någon som inte pratar samma språk som en själv. Pratar man 

t.ex. svenska på utvecklingsavdelningen och estniska på produktionsavdelningen är det 

inte med självklarhet som de kommunicerar med varandra. Även om Autoliv har 

engelska som koncernspråk, är detta inte något av de två ländernas modersmål, och det 

kan skapa ett psykologiskt hinder vad gäller kommunikationen. Även om IT skapar 

förutsättningar för en effektiv kommunikation, t.ex. videokonferanser, e-mail etc., krävs 

det att man förstår varandra.  
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Väl tillbaka i Sverige kvarstår det faktum att det är dyrt att producera här. Ledningen för 

Autoliv måste då ta ställning till vilken profil företaget ska inta i framtiden. Man skulle 

kunna satsa på att de innovativa högkvalitetsprodukter man erbjuder, utgör ett mervärde 

för kunden, och att kunden kan se Autolivs produkter som en lönsam investering i 

längden. En kvalitetsprodukt har oftast en längre livslängd och kan därför antas bli 

billigare på sikt för kunden. En önskvärd utveckling för Autoliv, väl tillbaka i Sverige, 

skulle även vara att villkoren för företagande blir gynnsammare. Skattelättnader, lägre 

arbetsgivaravgifter eller lägre löner skulle bidra till billigare produktion för Autoliv i 

Sverige.  

 

5.2 Att flytta hemifrån  
 
 
Som vi tidigare diskuterat i analysen, bidrar Autolivs offshoring till Estland till att 

utvecklingen framskrider även där, med en ökad levnadsstandard som följd. Då företag 

offshorar till ett låglöneland bidrar det till att lönerna där ökar, så även i Estland. 

Jämfört med Sverige är det dock i nuläget billigare att producera i Estland. Ser man 

framåt i tiden kommer lönerna i Estland med all säkerhet att närma sig den svenska 

nivån, även om det ligger längre fram i tiden. Den ekonomiska utvecklingen i Estland 

bidrar i längden även till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar, då fler och fler 

företag söker sig till detta låglöneland. Detta kan bidra till att det uppstår en brist på 

kvalificerad arbetskraft, exempelvis ingenjörer.  

 

En ökad lönekostnad i kombination med brist på kvalificerad arbetskraft är således ett 

möjligt scenario i Estland i framtiden. Om detta scenario inträffar, kommer det att bli 

för dyrt att fortsätta att producera i Estland, och bristen på kvalificerad arbetskraft gör 

att incitamenten att offshora dit minskar. Alternativet för Autoliv skulle då vara att 

flytta sin produktion till ett annat låglöneland t.ex. Lettland,  Ryssland eller Indien där 

lönekostnaderna fortfarande är betydligt lägre än i Sverige. Eftersom drivkraften 

fortfarande är att vara innovativa, skulle Autoliv kunna flytta kärnkompetensen, i form 

av utvecklingsavdelningen, till det låglöneland där Autoliv väljer att etablera sig. Detta 

för att undvika det avstånd som man identifierat som ett problem vid tidigare flyttar. 

Detta alternativ skulle göra att Autoliv kan fortsätta sin utveckling i nära samarbete med 

produktionen, och dessutom producera till ett lågt pris. Detta förutsätter att det finns 
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kvalificeras arbetskraft i detta nya land. Ett tänkbart scenario är dock att utvecklingen i 

detta nya låglöneland så småningom blir detsamma som i Estland, varför man skulle bli 

tvungen att återigen flytta till ett nytt lågkostnadsland. Kontinuiteten och stabiliteten 

skulle bli annorlunda vilket ställer stora krav på kreativitet och adaptivitet hos företaget. 

    

 

5.3 En ny partner   
 
          
En väg för att säkerställa Autolivs framtid och utveckla kärnkompetensen skulle vara att 

Autoliv finner en partner att inleda ett djupare samarbete med. Autoliv skulle kunna 

initiera ett djupare samarbete med en stor biltillverkare, exempelvis BMW, för att på så 

sätt fortsätta att utveckla sin innovativa förmåga, d.v.s. kärnkompetensen. Autoliv 

levererar idag produkter till ett stort antal biltillverkare, men ett djupare samarbete har 

tidigare endast bedrivits med Volvo och i viss mån Saab. Autolivs relation till Volvo 

sträcker sig långt tillbaka i tiden och det har varit en utvecklande, och för Autoliv 

betydande, affärsrelation. Volvos image är säkerhet, något som passar Autoliv 

utomordentligt då de levererar bilsäkerhetsprodukter. En fördel som Autoliv också haft 

är att de alltid legat nära Volvos fabriker i Sverige. Ett troligt utfall, om Autoliv skapar 

sig ytterligare en nära partner, är således att Autoliv flyttar en del av sin utveckling, till 

Tyskland i detta fall, där BMW verkar, för att bedriva utvecklingen i nära samarbete 

med kunden. Genom att ha ett nära samarbete, både geografiskt samt relationsmässigt, 

skapas förutsättningar för ett fruktsamt samarbete. På lång sikt kan det vara lönsamt för 

Autoliv att initiera ett samarbete med en tillverkare av prestigebilar så som BMW. 

Startkostnaderna skulle initialt vara höga för bl.a. utvecklingskostnader, utbildning av 

ny personal, investering i nya testcenter och utvecklingsavdelningar samt investering i 

mantimmar för relationsbyggande. Utvecklingen tillsammans med en biltillverkare som 

BMW skulle ses som något positivt av andra biltillverkare.  

 

Då Autoliv och Volvo haft en långvarig relation finns en risk att själva 

utvecklingsarbetet stagnerar, att kreativiteten avstannar. Volvo skulle därför säkerligen 

välkomna ett sådant samarbete, då Volvo skulle kunna ta del av Autolivs utveckling 

med BMW i framtiden. Autoliv skulle här kunna fokusera och utveckla sin 

kärnkompetens. 
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Autoliv kan även välja att söka upp en partner med ett lägre utvecklat 

säkerhetstänkande, antingen en befintlig eller en för Autoliv ny kund. På kort sikt skulle 

Autoliv tjäna på att använda sina existerande produkter hos en biltillverkare med en 

mindre utvecklad säkerhet i bilarna, t.ex. Lada. Utvecklingskostnaderna skulle då vara 

låga eftersom de bilarna skulle behöva de mest basala av Autolivs produkter till att 

börja med. Endast modifiering och anpassning av existerande produkter till de aktuella 

bilmodellerna skulle belasta posten för utvecklingskostnader. Här får dock inte Autoliv 

användning av sin kärnkompetens i samma utsträckning som om de skaffar sig en 

partner med en mer utvecklad säkerhetsnivå.      

 

5.4 Otrohet 
 
 

Det fjärde scenariot för Autolivs framtid uppenbarar sig om marknaden för 

säkerhetsbälten och luftkuddar skulle börja bli mättad. Autoliv har uppfunnit och 

utvecklat många produkter som förbättrat bilsäkerheten, och vi funderar på hur långt 

denna utveckling kan fortskrida. Utvecklingen på detta område skulle då inte behöva 

ske i samma takt som tidigare, eftersom biltillverkarna inte längre skulle efterfråga 

samma kreativitet och utveckling vad gäller bilsäkerhetsprodukter. Om så skulle vara 

fallet skulle Autoliv kunna söka sig till en annan bransch, där de skulle få användning 

för sin kärnkompetens och sin kunskap kring teknisk utveckling. Autoliv har resurser 

inom forskning och utveckling i form av kompetent personal som är specialiserad på 

teknik och produktion. På det sättet skulle Autolivs kärnkompetens användas och 

utvecklas, om än för en annan typ av produkter än tidigare. Autoliv skulle kunna sätta 

upp utvecklingscentrum på olika ställen i världen, där utveckling av en rad olika 

produkter skulle kunna ske. Möjliga och närliggande branscher är komponenter till 

flygplan, bussar och tåg. Autoliv är ett företag med en positiv vision, att rädda liv. De 

har dessutom ett bra namn för det syftet. Därför skulle bromsar eller däck kunna vara 

potentiella områden för Autoliv att utvecklas inom. Alkolås kommer att efterfrågas i 

större utsträckning inom privatbilar som utvecklingen ser ut idag, särskilt inom 

yrkestrafiken. Detta skulle också kunna vara en tänkbar produkt för Autoliv att satsa på.  
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5.5 Återkoppling 
 
 

Dessa alternativ är alla en del av den teleologiska verkligheten. Att flytta verksamheten, 

hitta nya partners, utveckla en annan typ av produkter än tidigare och därmed ge sig in 

på nya marknader, är alla kreativa lösningar för Autolivs framtida överlevnad. Eftersom 

personalen, efter de förändringar som företaget gått igenom, börjat vänja sig vid en mer 

föränderlig arbetsplats borde nya omställningar möta mindre motstånd än den initiala 

förändringen i form av offshoringen till Estland. Som tidigare nämnts söker sig idag en 

annan typ av människor till företaget, människor som trivs eller i alla fall accepterar ett 

mer omväxlande klimat. De kan ha lättare att anamma och anpassa sig till förändringar 

som exempelvis tillverkning av nya produkter skulle innebära. Många av dem som 

exempelvis arbetar med utveckling skulle dessutom kunna se det som en utmaning. 

 

5.6 Vidare forskning 
 
 
Då denna studie endast har riktat sig till Autoliv, där vi studerat vilka förändringar en 

offshoringprocess medför samt dess påverkan på kärnkompetensen, har intresset väckts 

för flera områden, i anslutning till detta, som vi skulle finna det intressant att titta 

närmare på.  

 

En intressant infallsvinkel att titta närmare på, vore ifall Autoliv väljer att flytta hem all 

sin produktion till Sverige igen. Hur kommer detta att påverka företaget i Vårgårda. 

Kommer detta att leda till att organisationen förändras igen och hur skulle detta påverka 

medarbetarnas förtroende för Autoliv?    

 

Det vore även intressant att studera hur de enheter fungerar, dit Autoliv offshorat sin 

produktion. Hur upplever medarbetarna där situationen och vad är deras inställning till 

företaget? Lever Autolivandan vidare där eller har en annan typ av kultur utvecklats?  

 

En tredje intressant aspekt att titta närmare på vore att studera ett annat företag som 

offshorar en del av sin verksamhet till ett låglöneland. Hur har detta företag påverkats 

av processen och vad finns det för likheter och skillnader?  Kan de dra lärdom av 

varandras förändringar? 
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Vi skulle även finna det intressant att studera ett tjänsteföretag som offshorat en del av 

sin verksamhet. Hur skiljer sig processen åt mellan ett produktionsföretag och ett 

tjänsteföretag. Påverkas företagen på olika sätt av denna process. 
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BILAGA 1 – INTERVJUMALL 
Intervjumall till personalen 
 
Bakgrund och arbetsbeskrivning 

 
o Hur länge har du arbetat på Autoliv? 
 
o Vad har du för position på Autoliv? 

 
o Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

Offshoring 
 
o Vad vet du om produktionen som Autoliv har utomlands? (Vilka delar, i vilken 

omfattning etc) 
 
o Vet du varför Autoliv har valt att förlägga en del av produktionen utomlands? 

 
o Tror du att Autolivs produktion utomlands påverkar Autoliv som företag? 

(positiv eller negativ) 
 
Förändringar 
  

o Hur upplever du att informationen från ledningen är kring denna verksamhet? 
 
o Hur informerades ni om att delar av produktionen skulle flyttas utomlands? 
 
o Anser du att det finns alternativ till att lägga produktionen utomlands eller tror 

du att det är nödvändigt? 
 
o Hur tror du att framtiden ser ut för Autoliv? 

  
o Anser du att det finns några hinder med offshoringen? (kontaktproblem, 

kommunikationsproblem etc.) 
 
Kärnkompetens 

 
o Vad är, enligt dig, Autolivs kärnkompetens? (Viktigaste konkurrensfördel, 

utmärkande etc.) 
  
o Tror du att era kärnkompetenser förändras med tiden?  

 
o Ser du någon risk med att kärnkompetens kan gå förlorad när delar av 

produktionen sker utomlands? 
 
o Betraktar du Autoliv som företag som en innovatör?  
 
o Tror du att era konkurrenter betraktar Autoliv som en innovatör?



Intervjumall till mellanchefer/ledare 
 
Bakgrund och arbetsbeskrivning 

 
o Hur länge har du arbetat på Autoliv? 
 
o Vad har du för position på Autoliv? 

 
o Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
Offshoring 
 

o Vilka delar av företaget (produktionen) har ni förlagt i andra länder? 
 
o Varför valde ni att utkontraktera just dessa delar av företaget? 

 
o Vilka faktorer påverkade ert beslut om att utkontraktera? 

 
o Hur förberedde ni er inför utkontrakteringen 

 
o Vart var ni när ni började, punkt A? (dålig lönsamhet, höga 

produktionskostnader etx.) 
 

o Vilka mål fanns för utkontrakteringen? Punkt B? 
 

o Är ni vid mål B idag? 
 

o Har målbilden förändrats under tiden? 
 

o Om ja, på vilket sätt, vad blev målet under resans gång? 
 

o Vilka faktorer bidrog till att målbilden förändrades? 
 

o I vilka länder har ni produktion? (Varför dessa) 
 

o Upplevde ni några problem när ni introducerade denna nya verksamhet? 
 

o Vad är de mest positiva effekterna med att ha produkttillverkningen i andra 
länder? 

 
o Ser ni några risker med att ha tillverkningen i ett annat land?  

 
o Anser du att denna utkontraktering stödjer Autolivs övergripande strategi? 

 
o Hur ser era framtidsplaner ut inom detta område?  

 
o Har ni avtalat med era partners om konsekvenserna vid ett eventuellt 

kontraktsbrott eller om de önskade resultaten uteblir?  
 
o Har utkontrakteringen resulterat i det mål som föranledde utkontrakteringen?  



Förändringar 
 

o Hur förbereder ni de anställda för större förändringar som exempelvis 
omorganiseringar eller just att förlägga produktionen utomlands? 

 
o Hur tror du att de anställda i Sverige upplever det faktum att en del av 

produktionen sker utomlands? 
 

o Vad har ni fått för respons från de anställda? 
o Finns det något du anser att ni borde ha gjort annorlunda när det gäller 

exempelvis information till personalen i Sverige innan ni bestämde er för att 
förlägga produktionen utomlands? 

 
o Anser du att det finns några hinder med offshoringen? (kontaktproblem, 

kommunikationsproblem etc.) 
 
o Behöver ni överföra kunskap mellan produktionen i de olika 

tillverkningsländerna och hur sker detta i så fall? 
 

o Har Autoliv ett intranät som alla delar av personalen kan använda sig av? 
 
 
Kärnkompetens 
 

o Vilken är enligt dig Autolivs kärnkompetens? (konkurrensfördelar, utmärkande 
etc.) 

 
o Tror du att Autolivs kärnkompetens förändras med tiden? 

 
o Vad gör ni för att behålla denna kärnkompetens inom företaget samtidigt som ni 

utkontrakterar?  
 

o Hur kontrollerar ni det, har ni gjort några kontroller nu i efterhand? 
 

o Skulle ni kunna tänka er att utkontraktera er kärnkompetens? Varför, exempel, 
hur tänker ni? 

 
o Ser du någon risk med att kärnkompetensen kan gå förlorad när delar av 

produktionen sker utomlands?



BILAGA 2 - RESPONDENTER 
 
De intervjuade på Autoliv 
 

• Cecilia, Projektledare för luftkuddar. 
Anställld sedan 6 år. 

 
• Christian Svensson, Gruppchef för säkerhetsbälten. 

Anställd sedan 13 år. 
 

• Jesper Frykestig, inköpschef för luftkuddeprodukter. 
Anställd sedan 5 år. 
 

• Stefan Januls, Avdelningschef för luftkuddeutvecklingen. 
Anställd sedan 11 år. 
 

• Anonym, utvecklingsingenjör 
Anställd sedan 4 år. 
 

• Pierre I Magnusson, Produktionschef AMc. 
Anställd sedan 3 år. 
 

• Stefan F Andersson, Mekanikeringenjör.  
Projektanställd mellan 15 december 2005 till juli 2006.  
 

• Anonym, ansvarig för sidoairbags produktionen.  
Anställde sedan 9 år.  
 

• Åsa Beronius, ansvarig för ledning och kompetens (Personalavdelningen).  
Anställd sedan 3 år.  
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