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Förord 
 
 
Denna magisteruppsats har skrivits inom ramen för ett samarbete mellan 
Ekonomihögskolan i Lund och Trelleborg AB. Samarbetet, som pågått under ett 
par år, har genererat ett tiotal magisteruppsatser inom olika områden i den 
ekonomiska disciplinen. Syftet med partnerskapet är att knyta band mellan den 
akademiska världen och näringslivet. Förtjänsterna är bilaterala. Trelleborg AB 
kan dra nytta av det arbete som studenterna utför och uppsatsskrivarna får i 
gengäld god tillgång till företags- och branschspecifik information. Det är vår 
uppfattning att samarbetet är ömsesidigt och givande.  
 
Vi vill tacka Direktör Torben Andersen vid Busak+Shamban AS i Helsingör som 
varit vår kontaktperson inom Trelleborgsfären. Den information som givits oss 
och de kontakter som förmedlats har varit nödvändiga för färdigställandet av 
denna rapport. Vi vill även tacka vår handledare professor Lars Bengtsson på 
Företagsekonomiska Institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet 
för all hjälp, kritiska synpunkter och engagemang under färdigställandet av denna 
magisteruppsats.  
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Sammanfattning 
 
 
Titel Samband mellan Egentillverkning och Innovation  

- En studie av ett outsourcingbeslut 
 

Seminarietid 16 januari 2006 
 

Ämne FEK 591, Magisteruppsats, 10 poäng (15 ECTS) 
 

Författare Sofia Gunnarsson och Olof Sundström 
 

Handledare Professor  Lars Bengtsson 
 

Nyckelord Outsourcing | Innovation | Patent | Egentillverkning (ET) | F&U 
 
Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett 

samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation 
samt hur detta samband i så fall ser ut. 

 
Metod Metoden är en kombination av litteraturstudier och 

telefonintervjuer med företrädare för 24 olika företag i Europa 
som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i 
Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men även 
externa, liknande, företag har ingått i undersökningen. 
Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få reda 
på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. 
Informationen som erhållits från intervjuerna har analyserats både 
kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan 
graden av ET och innovation. En egen definition på innovation 
som utvecklingsförmåga har använts. 

 
Teori Teorin behandlar innovation och outsourcing, hur begreppen 

definieras, varför de är viktiga och hur de hänger samman. En 
egen ny teori har därefter utvecklats.  

 
Empiri Empirin innefattar en beskrivning av företaget och den 

problematik företaget står inför huruvida de ska tillverka o-ringar 
inom koncernen eller köpa dessa utifrån.  

 

Resultat Vi finner ett samband mellan graden av ET och innovation så 
som definierad av författarna i de undersökta företagen. Detta 
samband är positivt, innovationen ökar med ökande grad av ET. 
Sambandet antar förenklat formen av en linjär kurva med 
lutningen 0,1 med x-variabeln ”ET i procent” och y-
variablen ”viktad innovation per 100mkr omsättning”. Sambandet 
har regressionskoefficienten 0,58 och bedöms därför vara starkt.  
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Abstract 
 
Title The connection between In House Production and Innovation. 

- A study of an outsourcing decision  
 
Seminar date January 16th 2006 
 
Course Master Thesis in Strategic Management.10 Swedish credit points 

(15 ECTS) 
 
Authors Sofia Gunnarsson and Olof Sundström 
 
Advisor Professor Lars Bengtsson 
 
Key words Outsourcing | Innovation | Patent | In House Production | R&D 
 
Purpose The purpose of this Master thesis is to find out whether there is a 

connection between in house production and innovation. If so, the 
purpose is also to define the character of this condition.  

 
Methodology  The methodology is a combination of literature research and 

telephone interviews with representatives from 24 different 
companies in Europe in the sealing industry. Most of these 
companies are within the Sealing Solutions Division of the 
Trelleborg group but some external companies are also included 
in the survey. The interviews have been conducted in a semi-
structured way aiming to discover the different companies’ 
innovation and outsourcing situation. The information derived 
from the research has been analysed in both a quantitative and 
qualitative manner in order to discover a connection between in- 
house production and innovation. A new definition of innovation 
has been used in which both process and product innovations are 
included.  

 
Theory The theory includes innovation and outsourcing, how they are 

defined, why they are important and how they are connected. A 
new theory of this connection has been developed.  

 
Empiricism  The empiricism includes a description of the company and the 

outsourcing dilemma the company is facing.  
 
Result The result shows that there is a connection between in house 

production and innovation, as defined by the authors. This 
connection is positive: innovation increases with a higher degree 
of in house production. The connection takes the simplified shape 
of a linear equation with a gradient of 0.1 with x defined as 
percentage of in house production and y defined as adjusted 
innovation per 100msek sales. The connection has an R2 of 0.58 
and is therefore considered strong. 
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1 Inledning 
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, det problemområde som 
kommer att utredas samt vårt syfte och avgränsningar.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Den tilltagande globaliseringen till följd av bättre infrastruktur, utökade 

möjligheter till transporter och kommunikation har medfört att nationella avstånd 

krympt och att tidigare kunskapsförsprång blivit lättare för konkurrenter att 

inhämta och kopiera. I takt med minskade handelshinder har frihandelsområden 

uppstått, vilket lett till konkurrens från nya industriländer som tidigare haft 

kostnadsfördelar 1 . Marknader förändras, det traditionella perspektivet på 

produktion måste ifrågasättas och utvärdering av investeringsbeslut behöver både 

modifieras i förhållande till företags behov samt spegla hur dessa behov kan 

säkerställas 2 . Dagens konkurrenslandskap ställer stora krav på företag att 

utvecklas och att kontinuerligt se över sin verksamhet. Traditionella mogna 

industriföretag, liksom övriga industrier, konkurrerar idag på andra villkor än 

tidigare. Branschstrukturen har förändrats, både leverantörer och kunder utgörs 

allt mer av stora och mäktiga aktörer. I kampen om kunderna krävs att företag 

effektiviserar sin verksamhet för att på ett lönsamt sätt kunna ge kunderna de 

lösningar och produkter de vill ha.  

 

För att effektivisera verksamheten väljer många företag att minska sin 

egentillverkning (ET) och fokusera på sin kärnkompetens genom att lägga ut 

sådan verksamhet som inte direkt utgör kärnkompetensen på externa aktörer3.  

Kärnkompetens kan beskrivas som källan till ny affärsutveckling, vilken till 

skillnad från fysiska tillgångar inte bryts ned när den används utan istället växer4. 

Identifieringen av företags kärnkompetenser bygger till stor del på Michael 

Porters resonemang kring företags värdekedja. Värdekedjan utgör ett 

                                                 
1 Greaver (1999) 
2 Terry Hill (1997) 
3 Ibid s.185 
4 Jeverstam, Lindberg & Rundqvist (2001) s.14 
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analysverktyg där företag kan utröna var konkurrensfördelar skapas och en 

slutsats är att delar av produktionen kan inkorporeras i någon av leverantörernas 

värdekedja5. Detta resonemang leder in på diskussionen kring outsourcing:  

 

”Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för 
att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi”6. 

 

Diskussionen kring outsourcing poängterar att företag kan effektivisera sin 

verksamhet och minska på sina kostnader genom att minska sin ET och låta 

tillverkningen av allt som inte berör kärnkompetensen ske hos externa 

leverantörer7.  

 

Fördelarna med outsourcing bör ställas mot de risker som finns. Flytt av 

produktion till exempelvis låglöneländer ger lägre tillverkningskostnader men 

leveranserna tar längre tid, blir dyrare och osäkrare 8 . En alltför uppskruvad 

outsourcingprocess kan leda till att företag urholkar sin konkurrensförmåga. Ett 

för stort fokus på att uppnå kostnadsreduceringar riskerar leda till lägre 

investeringsnivåer som på sikt minskar företagens innovationsförmåga. De företag 

som flyttar ut produktionen blir inte nödvändigtvis lönsammare än andra 9 . 

Minskade investeringar i utveckling av egna produkter lämnar utrymme för 

konkurrenter att ta över kompetens- och specialistkunskaper. Kostnadsreduktion 

genom outsourcing kan medföra att konkurrenskraften urholkas då företagens 

produkter kan jämställas med konkurrenternas och det blir allt svårare att 

differentiera sig 10 . Detta kan ställas mot vikten av att skapa en överlägsen 

ställning inom sin bransch och styra utvecklingen av innovationer kring ett system 

av internt utvecklade teknologier. 11  

 

Med ett allt för stort fokus på kortsiktiga vinster förlorar företag förmågan att 

utvecklas och får det svårare att överleva i föränderliga och komplexa miljöer. Ett 

företags innovativa potential är en viktig utvecklingsresurs som skapar 

                                                 
5 Metall (1997) s.46 
6 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.49 
7 Mårtensson (2003) s.53-55 
8 www.di.se hämtad 2005-12-01 
9 Ibid 
10 Metall (1997) s.54-58 
11 Cusumano & Gawer (2002)  
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förutsättningar för framgångsrik företagsutveckling. Det råder enighet kring 

innovationers betydelse för företags ekonomiska utveckling men trots det finns 

knappast någon företagsteori som lyckats integrera företags innovativa beteende 

med dess operativa beteende12.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Busak+Shamban är ett självständigt företag med eget resultatansvar som ingår i 

affärsområdet Sealing Solutions inom Trelleborg AB. Företaget tillverkar 

högkvalitativa packningar till huvudsakligen flyg- och rymdindustrin. 

Packningarna består av en o-ring i gummi och ett ytterhölje i PTFE 13 . På 

Busak+Shambans anläggning i Helsingör tillverkas PTFE-höljet medan 

gummiringen köps in. O-ringen tillverkas huvudsakligen inom 

Trelleborgskoncernens egna fabriker i Storbritannien och Frankrike men en viss 

del köps in från externa leverantörer.  

 

Företaget står inför en avvägning om man ska tillverka högkvalitativa o-ringar till 

sina packningar inom företaget eller lägga ut tillverkningen på externa 

leverantörer. Valet står mellan att köpa in hela behovet av o-ringar från externa 

parter eller att tillverka gummikomponenterna till tätningsmaterial på den egna 

anläggningen på Malta där tillverkningskostnaderna är lägre. Det billigaste 

alternativet, som företaget i dagsläget ser det, är att outsourca14.  

 

Den bakomliggande orsaken till varför Busak+Shamban startat en utredning kring 

alternativa möjligheter att förse sig med o-ringar bygger på ändrade förhållanden 

på marknaden för flygindustrin. Utvecklingen inom branschen pekar på att 

kunderna blir större och vill ha mer kompletta leverantörer som kan tillgodose 

större delar av deras behov. Den totala efterfrågan på marknaden av o-ringar har 

stigit och det finns idag fler aktörer som kan leverera liknande produkter än 

tidigare. Följden av att fler aktörer kan leverera billiga o-ringar medför fallande 

ordrar för Busak+Shamban. Företaget, som idag ligger högt på kundernas 
                                                 
12 Nyströn (1974) s.59 
13 Polytetraflouroetylen, samma molekyl som bygger upp Teflon ® eller Trelleborgkoncernens 
egenutvecklade Turel ®.  
14 Ibid 
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rankinglista över lämpliga underleverantörer, måste effektivisera sin produktion 

och tillverka o-ringar till lägre kostnader för att bibehålla sin konkurrenskraft. 

 

Kärnkompetensen hos Busak+Shamban ligger i applikationskunnandet av de 

tätningsmaterial företaget säljer snarare än i enbart produkten. Medarbetarna har 

bland annat mycket god kännedom om vilka material som kan användas i olika 

krävande miljöer och hur packningarna kan användas för att öka prestanda och 

livslängd på de konstruktioner där de används. Själva o-ringen utgör inte någon 

unik konkurrensfördel i sig utan betraktas enbart som en del av den totala 

lösningen. PTFE-höljet innehåller däremot flera företagshemligheter och är 

svårare för konkurrenter att kopiera varför produktionen helt och hållet sker på 

Busak+Shambans egna anläggningar15.  

 

 

 

Figur 1: Modellen visar var tillverkningen av gummiringar sker i de olika segmenten inom Trelleborg AB. 

 

Outsourcing är ett begrepp som studerats och utvärderats i stor omfattning de 

senaste decennierna. Etablerade teorier och beslut om outsourcing behandlar en 

rad faktorer, primärt med kostnadsfokus. Kostnad, Tid, Kvalitet, Flexibilitet och 

Kontroll är standardvariabler som undersöks. En ökad outsourcing, analogt med 

                                                 
15 Intervju, Andersen 2005-11-07 
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en mindre grad av ET, medför många fördelar för företag då de kan växa genom 

att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som de kan dra fördel av 

underleverantörers kompetens och tillgångar. Möjliga risker inkluderar å andra 

sidan en urholkning av kärnverksamheten.  

 

Samtidigt är innovation en viktig komponent för ett företags varaktiga 

konkurrensfördel, utveckling och överlevnad på sikt. Det har diskuterats att 

företag ofta överskattar fördelarna med en utflyttning av verksamheten. Det finns 

en rad faktorer som påverkar företags intäkter och kostnader som är svåra att 

kvantifiera, till exempel närhet till kunder, flexibilitet och förmågan att utvecklas 

och hitta nya lösningar16.   

 

Innovation beskrivs som en process, inte en enskild händelse, som aktivt behöver 

styras. Innovationsprocessen ska ledas i den riktning företaget vill komma och kan 

manipuleras för att uppnå de resultat som eftersträvas17. Med innovation i denna 

uppsats avses en kombination av produkt- och processinnovation något som mäts 

med patent och icke- skyddade innovationsvariabler18. Problemet är att påverkan 

på innovation sällan studeras systematiskt vid outsourcingbeslut. Det är vanligast 

att företag främst ser till att minska på kostnaderna. Det finns dock 

undersökningar som påvisat att det föreligger en nära koppling mellan utveckling 

och produktion som ofta underskattas inom den allmänna ekonomiska debatten.  

 

En studie gjord av Bengtsson et al påvisar att det finns andra sätt att sänka 

produktionskostnader och stärka konkurrenskraften på än genom outsourcing. 

Undersökningen utförd på tre svenska tillverkande industriföretag visade att 

samspelet mellan produktion och utveckling var viktigt och att synen på 

produktionskompetens var en väsentlig faktor för den samlade 

konkurrensförmågan19. 

 

                                                 
16 www.di.se 2005-12-01 
17 Tidd., Bessant & Pavitt (2001) s.50 
18 Se avsnitt 3.2.4 samt kapitel 6  
19 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.30-33 
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Vad händer med innovationsprocessen, och kontrollen över måluppfyllelsen, när 

hela eller delar av verksamheten sköts av externa parter? Detta leder fram till 

uppsatsens problematisering:  

 

Finns det något samband mellan en stor ET och genererandet av fler innovativa 

idéer? Hur skulle detta i så fall kunna påverka Busak+Shamban i sitt beslut 

huruvida företaget själv ska tillverka eller outsourca produktionen av o-ringar? 

 

Denna uppsats kommer att fokusera på innovationsaspekten av Busak+Shambans 

utredning kring outsourcing. Vilka konsekvenser kan outsourcing få för den 

framtida utvecklingen? Finns det något samband mellan en stor andel egen 

produktion och en högre utvecklingsförmåga? 

 

 

 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger ett samband mellan 

graden av egentillverkning och innovation samt hur detta samband i så fall ser ut.  

 

1.4 Avgränsningar 
 
Undersökningen har enbart utförts på tillverkande enheter, till största delen inom 

Busak+Shamban i Trelleborgssfären. Den tillverkade produkten som studeras är 

att betrakta som enkel och förekommande i en mogen bransch. Vi har medvetet 

 Busak+Shambans 
outsourcingproblematik 

Innovations
fokus 

Figur 1: Innovationsaspekten utgör en del av underlaget inför beslut om 
outsourcing. 
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valt att bortse från variabler utöver innovation som kan anses aktuella att diskutera 

vid ett outsourcingbeslut. Innovation och Outsourcing är i sig definierad av 

författarna20, andra modeller för samma begrepp är möjliga och skulle med nya 

förutsättningar kunna generera andra resultat.  

 

1.5 Disposition 
 
1 Inledning  
Bakgrunden till uppsatsen, problemformuleringen, 
syftet samt avgränsningar presenteras.  
 
2 Metod 
Kapitlet behandlar de metodologiska aspekterna,  
ger en beskrivning av undersökningen samt för en  
diskussion kring reliabilitet och källkritik. 
     
3 Teori 
Teorin ger en grundläggande förståelse för  
outsourcing, innovation, patent och hur innovation  
och outsourcing hänger samman. 
 
4 Företagsfakta 
Kapitlet ger företagsfakta om Trelleborg AB,  
Busak+Shamban och det problem Busak+Shamban 
avser utreda. 

 
5 Hypotes 
Beskrivning av den nya teori som  
författarna kommit fram till efter litteraturstudier  
och analys av företaget. 
 
6 Undersökningen 
Definition av termer, detaljerad genomgång av hur 
undersökningen genomförts och beräkningsexempel. 
 
7 Resultat 
Redogörelse för de relevanta och intressanta resultat,  
väntade och oväntade, som undersökningen givit.  
 
8 Diskussion  
Analys och diskussion av de erhållna resultaten och  
tänkbara orsaksvariabler samt diskussion kring 
hur undersökningen kan användas som delunderlag 
till Busak+Shambans beslut om utkontraktering.  
 

                                                 
20 Se kapitlen om Metod och Undersökning.  
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9 Slutsats 
Våra slutsatser kring undersökningen och resultaten. 
 

2  Metod 
 
Metodkapitlet förklarar de olika nivåerna i metodläran och beskriver hur dessa 
har implementerats i undersökningen. Dessutom analyseras felkällor i empirin.     
 

Ambitionen med uppsatsen är att bringa ljus över ett förhållande som är mindre 

känt och undersökt; sambandet mellan graden av egentillverkning, i denna uppsats 

benämnt ET och innovation. Strävan är i första hand att upptäcka ett fenomen i sig 

och sekundärt att förklara det. 

 

Vad som rent konkret utförts är telefonintervjuer med företrädare för olika företag 

i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingår i 

Trelleborgskoncernen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att få 

reda på de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen 

som erhållits från intervjuerna har analyserats både kvantitativt och kvalitativt för 

att finna ett samband mellan graden av outsourcing och innovation.  

 

2.1 Metodläran 
 
Sett ur ett hierarkiskt perspektiv kan metodläran ordnas efter olika nivåer som bör 

analyseras uppifrån och ner för att komma fram till en fruktbar 

undersökningsdesign21. 

                                                 
21 Andersen (1998) s 15 
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2.1.1 Metodologi 
 
Den metodfilosofiska ansatsen i denna uppsats är positivistisk. Det antas att det 

åtminstone delvis finns en objektiv värld och att graden av intersubjektivitet kan 

vara ganska stor med ett akademiskt förhållningssätt där verkligheten studeras på 

ett sakligt sätt och den erhållna kunskapen kumuleras22.   

 

Metodologin är läran om olika tillvägagångssätt och dess konsekvenser23. I detta 

fall antas att kvalitativa data från representativa intervjuer åtminstone till en del 

kan användas för att säga något om det undersökta fenomenet i helhet. Dessutom 

förutsätts att informationen från sådana intervjuer, trots intervjuarnas 

förutsättningar, förförståelse och fördomar, kan uppfylla kraven på objektivitet 

genom rannsakan om våra insiktsmässiga begränsningar. Författarna förutsätter 

sig att kunna skilja på de resultat som orsakas av metoden (metodologiska 

förklaringar) och de som orsakas av verkligheten (substantiella förklaringar)24.  

2.1.2 Metod 
 
Idén till uppsatsen uppstod ur ett samarbete som bedrivs mellan 

företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet och Trelleborgskoncernen. 

                                                 
22 Jacobsen (2002) 
23 Rigby (1965) 
24 Jacobsen (2002) s. 20 
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Figur 1: De olika nivåerna i metodläran 
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Samtal med uppdragsgivaren, Torben Andersen, direktör för Aerospacesegmentet 

på Busak+Shamban, självständigt dotterbolag till Trelleborg AB i Danmark, 

följdes av förundersökningar på företagets tillverkningsenhet för packningar i 

Helsingör. Busak+Shamban var intresserade av att undersöka möjligheten till 

outsourcing av högkvalitativa o-ringar för sina polymerpackningar.  

 

Författarna tittade på produktionen och organisationen hos Trelleborg AB i avsikt 

att hitta en intressant vinkling och problemformulering inom ramen för 

utkontrakteringsbeslutet. Tankarna om ett innovationsperspektiv väcktes ur eget 

intresse förstärkt av teorier från magisterkurser inom Strategic Management vid 

Ekonomihögskolan i Lund. Litteraturstudier tog vid där artiklar, böcker, tidskrifter 

och vetenskapliga publikationer studerades. Valet av teoriområden gavs utifrån 

undersökningens frågeställning, varför litteratur om outsourcing och innovation 

eftersöktes. Efter hand växte insikten fram att det saknades svar på många frågor 

om sambandet mellan graden av ET och innovation i litteraturen som mestadels 

fokuserade på effektivitetsvariabler kring utkontrakteringsbeslut. Valet att 

genomföra en egen undersökning för att på något sätt undersöka just hur 

innovation förhåller sig till outsourcing förhöll sig därefter naturligt.  

 

Det huvudsakliga problemet var till en början att definiera 

undersökningsvariablerna. Litteraturen gav inget entydigt svar på hur man kan 

mäta outsourcing och innovation. Det förstnämnda var önskvärt att mätas som en 

procentsats; hur stor del av ett företags produktion är outsourcad? Begreppet 

outsourcing kan dock ha två tolkningar. Det kan dels uppfattas som en process 

(”vi håller på att outsourca verksamheten”) dels som en kvot (”vi har outsourcat 

50%”). I denna uppsats åsyftas den andra betydelsen och det var därför 

författarnas bedömning att ett mer entydigt begrepp behövdes. För att undvika 

missförstånd valdes att som undersökningsvariabel titta på olika företags grad av 

ET, definierad som den procentsats av värdet av en viss produktlinje som 

tillverkas inom företaget. Graden av ET är ett bra mått på hur stor del av ett 

företags verksamhet som är outsourcad. Samma matematiska resultat25 mellan 

innovation och ET eller Outsourcing kommer att nås oavsett vilken term som 

                                                 
25 Med det inbördes förhållandet Outsourcing = (1-ET). En viss ökning av Outsourcingen ger en 
motsvarande minskning av ET.  
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används. Författarna valde dock ET då detta inte kan förväxlas med processen 

outsourcing utan tydligt är en mätvariabel på andelen tillverkning utförd i 

företagets egen regi jämfört med total tillverkning, något som lätt kan uttryckas i 

procent.  

 

Vidare saknades allmänt vedertagna definitioner av uppfinningsrikedom. Efter 

ytterligare litteraturstudier kombinerades olika forskares åsikter om innovation till 

en sammanslagning av produktinnovation och processinnovation som gav sig 

uttryck i ett egenkonstruerat innovationsindex (II) 26 . Referensramen inför en 

undersökning var därmed klar och en empirisk undersökning tog vid där ett större 

antal företag inom primärt Trelleborgskoncernen intervjuades med avsikt att få 

svar på frågeställningen kring outsourcing och innovation.  

 

Efter att undersökningen var avslutad analyserades materialet kvalitativt och 

kvantitativt. De resultat, några förvånande, som framkom analyserades med stöd i 

litteraturen, betydelsen av undersökningen för Busak+Shamban diskuterades 

ingående och slutsatser och förslag till vidare forskning kunde fastställas. Därefter 

lades resultatet fram för de ansvariga på Busak+Shamban som intervjuades för att 

få reda på reaktioner och åsikter. Avslutningsvis gjordes en djupare studie av de 

specifika faktorer som påverkar situationen i Helsingör.  

 

Uppsatsen applicerar ett abduktivt förhållningssätt, en kombination av deduktion 

och induktion. Strävan har initialt varit att applicera ett deduktivt synsätt. Utifrån 

en given teoretisk ram, ett förväntat samband mellan outsourcing och innovation27, 

har omvärlden studerats. Efter att undersökningen fortgått en tid har emellertid de 

data som inhämtats tvingat författarna att omvärdera det teoretiska utgångsläget, 

empirin har påverkat teorin på ett induktivt sätt28.  

 

Undersökningen behandlar både kvantitativ och kvalitativ information. Data är 

kvantitativa om de (ursprungligen) antar numeriska värden29. I undersökningen 

                                                 
26 Se kapitel 3.2.4, ”Är patent en rimlig måttstock för innovation” samt kapitel 
6, ”Undersökningen” 
27 Se kapitel 5, ”Hypotes” 
28 Se kapitel 7, ”Diskussion kring undersökningen” 
29 Dahmström (2000) s 24 
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representeras de av variabler som antal anställda och företagens omsättning. Då 

uppsatsen, särskilt bedömningen av innovationsindex, även hanterar nyanserade, 

tolkningsbara data påverkade av kontexten är undersökningen också att betrakta 

som kvalitativ30.  

2.1.3 Teknik 
 
För att få fram den primära information som behövts i undersökningen har 

semistrukturerade intervjuer enligt mall under 2.1.4: ”Instrument” med 

representanter för samtliga tillverkningsenheter inom Trelleborg Sealing Solutions 

i Europa hållits. Dessutom intervjuades företrädare för ett antal liknande företag i 

syfte att bredda underlaget för undersökningen. Totalt hördes ansvariga för 24 

bolag. Då dessa företag är geografiskt utspridda har av logistiska skäl 

telefonintervjuer genomförts. Respondenterna valdes ut av de kontaktade 

företagen själva efter att intervjuarna berättat vilken typ av information som 

efterfrågades. Respondenterna var antingen VD för verksamheten, F&U ansvarig 

eller informationsansvarig, i en del fall intervjuades flera funktioner för att erhålla 

den eftersökta informationen31. Några ansvariga har av sekretesskäl valt att svara 

på frågorna skriftligen för att i viss mån kunna kontrollera frågeställaren men även 

då det skett har muntlig kommunikation använts för att få fram nyanser och 

säkerställa att frågorna uppfattats på korrekt sätt. En del respondenter har valt att 

få förbli anonyma och bara låta sin information behandlas statistiskt varför mer 

specifika underrättelser exkluderats från sammanställningen. En sammanfattning 

av intervjuerna återfinns i bilaga 2.  

 

Den sekundära informationen och teoriinhämtningen har huvudsakligen skett 

genom litteraturstudier och samtal med vår kontaktperson på Busak+Shamban. 

Under arbetets gång har teori lagts till och tagits bort för att bättre stämma överens 

med de slutsatser och frågeställningar som undersökningen givit upphov till. Valet 

av teorikällor skedde genom databassökningar efter vetenskapliga artiklar inom 

området, genomläsning av litteratur rekommenderad av handledare och 

sakkunniga samt genomgång av ekonomihögskolans kurslitteratur. De källor som 

valdes ut representerade olika synsätt på hur innovation och outsourcing kan 

                                                 
30 Jacobsen (2002) s 56 
31 Se bilaga 1 för kontaktinformation till respondenterna 
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mätas och hur begreppen kan definieras, vilken betydelse variablerna har för 

företag, vilka för- och nackdelar som företeelserna kan innebära samt olika 

forskares teorier och slutsatser om sambandet mellan begreppen. Eftersom 

motstridiga uppgifter om begreppen och dess samband existerar i litteraturen var 

det författarnas uppgift att ta reda på olika synsätt och bilda sig en egen 

uppfattning utifrån givna argument och teorier.  
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2.1.4 Instrument  
 
Den semistrukturerade mallen för intervjuerna ser ut enligt följande:  

Anställda 

Omsättning 

Patent /mönsterskydd 

Egentillverkning32 

      

Ej skyddade produktförbättringar och nya produkter   

Processeffektiviseringar      

Nya material och tekniker     

Nya användningsområden för gamla produkter   

F&U utgifternas andel av omsättning    

Innovationsundersökningar    

Andel teknisk personal av totalt antal anställda   

Nya patentansökningar/år     

Figur 2: Mall för semistrukturerade intervjuer 

 

Den information som erhållits har analyserats för att få fram jämförbara värden på 

innovation och outsourcing. Innovation definieras i uppsatsen som antalet patent 

och mönsterskydd dividerat med omsättning och antalet anställda för 

tillverkningsenheten uppskrivet med ett innovationsindex mellan ett och tre33. På 

så sätt har hänsyn tagits både till produkt- och processinriktad innovation. Av vikt 

vid intervjuerna har varit att få en känsla för innovationsklimatet på de olika 

företagen i syfte att mjuka upp den stringenta och något snäva definition på 

innovation som patent utgör. För en noggrann redogörelse för hur undersökningen 

gått till, se kapitel 6 ”Undersökningen”.  

 

 

 

                                                 
32 Graden av egentillverkning definieras som den procentsats av värdet av den slutliga produkten 
som tillverkas inom företaget (ET). 
33 Se kapitel 6, ”Undersökningen”.  



 
 

21 

2.2 Validitet och Reliabilitet 
 

En valid empiri är giltig och relevant medan en reliabel empiri är tillförlitlig och 

trovärdig34. Validiteten styrs av huruvida det som mäts hos några kan antas gälla 

för andra, hur generell informationen är. Man måste dock skilja mellan extern och 

intern validitet. Extern validitet är huruvida resultaten i undersökningen kan 

användas för att dra slutsatser till verksamheter utanför den undersökta, det vill 

säga om informationen är generell i ett större sammanhang. Intern validitet 

behandlar frågan om resultaten kan antas vara giltiga inom den sfär som 

undersökts35. Den externa validiteten är svagheten i undersökningen, det är svårt 

att uttala sig om huruvida de erhållna slutsatserna kan generaliseras till andra 

branscher och områden. Därför är avgränsningarna inom vilka undersökningens 

validitet kan antas gälla hårda. Strävan är enbart att dra slutsatser om 

förhållandena mellan variablerna så som definierade av författarna och dessutom 

enbart inom packningsindustrin i allmänhet och Busak+Shamban i synnerhet. Den 

åtgärd som vidtagits för att stärka validiteten är just att fokusera på en mycket 

homogen bransch. Den externa validiteten varken är eller eftersträvas därför att 

vara hög medan fokus har varit att få en god intern validitet. Detta innebär att 

resultaten med viss trygghet kan antas gälla för de undersökta företagen och 

rimligen även borde gälla för konkurrenter med snarlika verksamheter. Kring 

möjligheten att dra slutsatser om förhållandena i andra verksamhetsområden kan 

dock bara spekuleras.  

 

Reliabiliteten handlar om huruvida den information som fås är trovärdig, hur bra 

den stämmer överens med verkligheten i det enskilda fallet. Skulle samma resultat 

fås igen om undersökningen upprepades? 36 . Den genomförda undersökningen 

bedöms vara reliabel. Den nyanserade frågeställningen och acceptans av svar 

utöver rent nominella eller kvoterbara skapar utrymme för trovärdiga svar. De 

åtgärder som vidtagits för att stärka reliabiliteten inkluderar att genomföra 

telefonintervjuer snarare än enkätundersökningar. Detta medger att respondenter 

kan ställa frågor till intervjuaren för att klargöra vad som avses med 

                                                 
34 Jacobsen (2002) s. 21 
35 Ibid 
36Ibid s. 22 
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frågeställningen. Särskilt viktigt anses detta vara då informationen utbytts på ett 

språk som i merparten av fallen inte var någon av de inblandades modersmål. 

Ytterligare reliabilitetsstärkande åtgärder är den relativt stora mängden företag 

som undersökts. Detta minskar risken för att resultaten är ett resultat av slumpen. 

Vidare har företagen, som valts ut med omsorg om homogenitet, själva fått utse 

respondenterna efter att information om undersökningens karaktär delgivits. Detta 

säkerställer att respondenterna besitter tillräckligt omfattande korrekt information 

för att kunna svara på intervjuarnas frågor.  

 

Det bör noteras att det föreligger en inbyggd trade-off mellan validitet och 

reliabilitet. Denna rapport har medvetet minskat på det första för att uppnå det 

sistnämnda. 

 

Grad av validitet 

 

             Grad av reliabilitet 

Figur 3: Trade-off mellan graden av generalisering och graden av reliabilitet37 

 

Den metod som använts i undersökningen har naturligtvis vidare brister. Dels kan 

andra definitioner, både mer nyanserade kring en utökad innovationsdefinition 

och mer konkreta, exempelvis bara patent, användas. Den avvägning som gjordes 

för att få någorlunda homogena svar från företrädare från olika länder krävde en 

relativt enkel definition på innovation. Samtidigt bedömdes patent som en 

begränsad indikator i sig själv. Tiden som stod till undersökningens förfogande, 

drygt 10 veckor, förhindrade en allt för omfattande undersökning kring sambandet 

                                                 
37 Jacobsen (2002)  
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mellan innovation och outsourcing. Det hade varit önskvärt att både genomföra 

fler intervjuer och att göra det i fler branscher med andra definitioner för att 

undersöka korrelationen mellan resultat från olika undersökningar.  

 

Alternativa undersökningsmetoder som övervägdes valdes bort på grund av 

uppgiftens begränsade omfattning. Dessa inkluderar en rent statistisk 

undersökning av patentregistreringar mot outsourcing inom ett stort område med 

hjälp av tillgänglig statistik snarare än intervjuundersökningar. Alternativet hade 

varit att göra djupare intervjuer med ansvariga för olika tillverkningsenheter för 

att bredda betydelsen av innovation. Man kan vidare tänka sig att förändra 

definitionen på outsourcing. I denna undersökning betraktas det ekonomiska 

värdet av komponenter producerade inom företaget som fraktion av totalt 

slutvärde. Ett alternativt synsätt är att se till den teknologiska eller kvalitativa 

betydelsen av olika komponenter snarare än deras kostnad och jämföra detta mot 

olika innovationsvariabler. Andra undersökningsmetoder som skulle kunna ha 

använts är att jämföra mot en ytterligare variabel, till exempel lönsamhet, för att 

se till det direkta värdet av exempelvis innovation. Dessutom skulle det vara 

intressant att vikta in tidsaspekter i undersökningen. Vilka undersökningsvariabler 

påverkar varandra över tiden? Är vinster, förluster och noterade förändringar 

kring outsourcing och innovation permanenta, kortsiktiga eller långsiktiga? 

 

2.3 Källkritik 
 
Vid en deduktiv ansats finns alltid skäl att misstänka ett selektionsbias. 

Undersökarnas föreställning om världen kan påverka tolkningen av resultaten, 

särskilt av kvalitativa data38. Genom att den empiri som framkommit de facto 

ändrat den teoretiska ramen39 samt att de kvalitativa värdena både transformeras 

till och kombineras med kvantitativa variabler bedöms detta bias som litet.  

 

Det finns vidare alltid en risk för missförstånd i intervjusammanhang. I 

undersökningen har människor från sex länder med olika modersmål och 

kulturella bakgrunder intervjuats vilket kan leda till snedvriden information i vissa 

                                                 
38 Jacobsen (2002) s 22 
39 Se kap 8, ”Diskussion kring undersökning och resultat”.  



 
 

24 

fall. Det är dock svårt att tänka sig att det skulle röra sig om systematiska fel, de 

avvikelser som uppkommer till följd av kommunikationsbrister torde rimligen ta 

ut varandra med ett tillräckligt stort undersökningsunderlag, vilket denna 

undersökning anses ha.  
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3 Teori 
 
Den teoretiska referensramen diskuterar de teorier som ligger till grund för 
undersökningen. Inledningsvis definieras och presenteras begreppet outsourcing 
och därefter begreppet innovation, hur det kan mätas samt hur dessa begrepp 
hänger samman.  
 

3.1 Outsourcing 
 
Outsourcing är ett vanligt förekommande begrepp hos företag som började med 

att IT-funktionerna inom de enskilda organisationerna lades ut på externa aktörer. 

IT- outsourcing går att spåra tillbaka till 1960- talet och är inget nytt begrepp40. 

Under de senaste tio åren har outsourcing av informationsteknologi (IT) och 

affärsprocesser vuxit årligen med runt tjugo procent. Outsourcing av IT- 

funktioner utgör idag en tredjedel av alla IT- tjänster. Även outsourcing av 

affärsprocesser är starkt växande till följd av pressen på företag att minska sina 

kostnader som huvudsaklig drivkraft41.  

3.1.1 Vad är outsourcing? 
 
Idag omfattar outsourcing långt mer än IT-funktioner, fenomenet är applicerbart 

för de flesta funktioner inom företag. Men vad innebär outsourcing? 

”Outsourcing innebär att till underleverantörer överlåta 
utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat 
inom det egna företaget, till exempel tjänster som telefonväxel och 
städning, stödfunktioner som redovisning och data samt 
huvudfunktioner som tillverkning och distribution” 42. 
 
”Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för 
att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi”43. 

 

Det finns många definitioner och förklaringar till vad outsourcing är. Den 

vanligaste definitionen av outsourcing är att ett företag väljer att köpa en produkt 

från en extern leverantör istället för att tillverka den själv. Motsatsen till 

outsourcing är insourcing där företag återtar produktionen av sådant som man 

                                                 
40 Augustsson (1998) s. 6 
41 www.blackwell-synergy.com, (2005) 
42 Nationalencyklopedin 
43 Metall (1997) s.49 
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tidigare outsourcat44. Det är viktigt att skilja mellan outsourcing och utförsäljning 

av verksamhetsdelar som inte klassas som kärnverksamhet då det sist nämnda inte 

innebär att man köper tillbaka tjänsterna eller produkterna 45 . En ytterligare 

utbredd syn på outsourcing är som en metod att minska på kostnaderna genom att 

lägga ut verksamheter på externa parter som kan utföra dessa till en lägre 

kostnad46  

 

”Genom outsourcing upplöses det vertikalt integrerade 
storföretaget och ersätts med nätverk av samverkande företag. 
Varje företag specialiseras på att utveckla sin nyckelkompetens, 
dvs. det eller de områden där de har en komparativ fördel”47.  

 

3.1.2 Varför väljer företag att outsourca? 
 
Enligt Ronald Coase finns det en anledning till att företag existerar, vilket tyder på 

att det finns fördelar med att bedriva tillverkning inom företag. Coase ifrågasatte 

varför det i så fall inte finns ett enda stort företag som sköter allt på egen hand. 

Hans svar var att det visserligen medför företag en större nytta att organisera 

aktiviteter inom företagets gränser men att detta samtidigt ökar 

koordinationskostnaderna i takt med att organisationen växer48. Företags storlek 

avgörs av brytpunkten där kostnaderna för att själv organisera transaktioner är lika 

stora som alternativet att köpa direkt från en marknad49. Resonemanget kring 

koordinationskostnader har vidare utvecklats till teorin om transaktionskostnader. 

Huruvida ett företag ska outsourca hela alternativt delar av sin verksamhet eller 

inte kan ses utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv50.  

 

”Till transaktionskostnader hör så kallade sökkostnader för att 
köpare och säljare ska finna varandra, kostnader förknippade med 
utvärdering av varan eller tjänsten samt förhandlingar om 
kontraktets villkor och utformning” 51. 

 

                                                 
44 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s. 11 
45 Metall (1997) s.49 
46 Augustsson (1998) s.2-3 
47 Nationalencyklopedin 
48 Mårtensson. (2003) s.52-53   
49 Coase (1988) s.7 
50 Mårtensson (2003) s.52 
51 Nationalencyklopedin 
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Utvecklingen av dagens moderna företagssamhälle har medfört omstruktureringar 

av företags värdekedjor.  

 

”Orsakerna till outsourcing är minskande handelshinder och 
konkurrensbegränsningar, lägre transaktionskostnader, till följd 
av informationsteknikens utveckling, samt de effektiviseringsvinster 
och den fördjupning av sitt kunnande som företag kan uppnå 
genom specialisering” 52 

 

Det finns tydliga krafter som lett fram till att många företag väljer att outsourca. 

Den ökade globaliseringen har medfört att det råder överkapacitet på marknaden, 

konkurrensen har hårdnat och den tekniska utvecklingen sker i en allt snabbare 

takt. Dessa faktorer kräver i sin tur flexibla och effektiva organisationer. 

Företagens svar på detta har blivit en fokusering på:  

 

 Kostnader 

En underleverantör som levererar till ett antal större företag medför 

kostnadsbesparingar i form av stordriftsfördelar. De enskilda företagen slipper 

stora kapitalbindningar i lager och maskiner, vilket i sin tur medför att 

investeringsbehovet i anläggningstillgångar minskar. Företag som väljer att 

outsourca till låglöneländer kan även göra kostnadsbesparingar i form av lägre 

arbetskostnader53. 

 

 Flexibilitet  

Outsourcing kan medföra flexibilitet vid konjunktursvängningar i efterfrågan 

där underleverantörerna hjälper till att variera produktionskapaciteten. Företag 

ges även möjlighet att ligga i framkant med den tekniska utvecklingen utan att 

behöva binda upp stora mängder av sitt egna kapital utan köper istället in de 

senaste teknologierna från underleverantörer. De ökade kraven på 

kundanpassade produkter och lösningar ställer krav på kortare produktcyklar 

och ledtider, vilket outsourcing kan underlätta för genom att delar av 

utvecklingsansvaret ligger hos en extern leverantör54.  

 

                                                 
52 Nationalencyklopedin 
53 Metall (1997) s.54-55  
54 Hill (1993) 
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 Specialisering  

Genom att välja underleverantörer med specialistkompetens kan företag i allt 

större utsträckning fokusera på sin kärnverksamhet, utveckla optimala 

lösningar och bättre skapa sig förståelse för slutkonsumentens behov55.  

 

Det finns olika motiv till att välja outsourcing framför att själv bedriva 

verksamheten. Sådana motiv som är mer kortsiktiga och fokuserade på att 

reducera kostnader, minska investeringsbehovet samt kortsiktigt förbättra 

likviditeten genom försäljning av delar av företaget kallas för taktiska. Motiv som 

istället försöker förbättra företagets fokus, skaffa tillgång till leverantörers 

kunskap samt frigöra resurser för att möjliggöra för viktigare ändamål kallas för 

strategiska. Undersökningar påvisar att taktiska motiv är mer vanligt 

förekommande för enklare och orelaterade serviceverksamheter medan företag 

som lagt ut kunskapsintensiva verksamheter närmare sin kärna har mer strategiska 

motiv56.  

 

3.1.3 Fördelar och nackdelar med outsourcing 
Fördelarna med outsourcing är många och varierar beroende på det enskilda 

företagets behov. Några fördelar är57: 

 

 Företag kan koncentrera sina investeringar till kärnverksamheten och 

kärnkompetensen. 

 Företag sprider sina risker genom att inte tillverka allt själv. 

 Organisationen blir mer flexibel vid marknadsfluktuationer och 

arbetsbelastningen kan lättare absorberas. 

 Genom att ha en oberoende synvinkel på input minskar risken för 

kortsynthet inom organisationen. 

 Företag ges möjligheten att fullt ut nyttja en extern parts kunskap, 

utrustning och erfarenhet. 

                                                 
55 Hill (1993) 
56Metall (1997) s.57-58 
57 Jeverstam, Lindberg & Rundqvist (2001) s.11-13 
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 Processerna inom den egna organisationen blir enklare och tydligare. 

 
Enligt transaktionskostnadsteorin kan det uppstå problem med outsourcing då det 

råder begränsad rationalitet och opportunistiskt beteende mellan parterna som 

slutit kontrakt med varandra. Den utbredda osäkerheten kring vilket beteende som 

är eftersträvansvärt mellan de olika parterna medför problem för kontraktets 

tillförlitlighet och kan medföra förluster för det outsourcande företaget. 

Augustsson nämner några negativa konsekvenser som kan inträffa för företag då 

de väljer att outsourca58: 

 

 Företag blir mer beroende av sina leverantörer. 

 Det kan uppstå kommunikations- och organisationsproblem mellan 

parterna. Många gånger flyttas produktionen från underleverantören till en 

tredje part, vilket ytterligare försvårar kommunikationen. 

 En underleverantör kanske följer andra lagar och sociala normer, vilket 

kan innebära problem för outsourcande företag. 

 Outsourcing kan medföra förlorad eller minskad kontroll av verksamheten. 

 Utvecklingen av nya produkter och produktionslinjer inom företaget blir 

svårare att genomföra då tillverkningen av produkter sker externt. 

 

Jeverstam et al påpekar även att det blir svårt att komma tillbaka inom ett visst 

kompetensområde om detta en gång har utlokaliserats samt att det finns risker att 

företagshemligheter läcker ut59. 

 

3.1.4 Effekter på tillverkningsstrategin 
 
Outsourcing är ett viktigt beslut inom företag och kan därför anses utgöra en 

betydande del av den övergripande strategin60 . Hill skriver om vikten av att 

tillverkande företag blir mer medvetna om hur en förändrad tillverkningsstrategi 

kan påverka verksamheten som helhet. Det går inte bara att ändra på en faktor 

utan att det får konsekvenser för övriga delar av företaget. Därför är det viktigt att 

vid ett beslut om att lägga delar av tillverkningen på externa parter ha en 
                                                 
58 Augustson (1998) s.21 
59 Jeverstam, Lindberg & Rundqvist (2001) s.12-13 
60 Ibid s.20 
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helhetssyn på verksamheten61. Viktiga, av varandra, beroende faktorer som ska 

beaktas vid byte av tillverkningsstrategi är:  

 

 Tid  

Konkurrensen mellan tillverkande företag har under årens lopp hårdnat och 

det är viktigt att snabbt nå ut till marknaden med nya produkter. Kortare 

ledtider har blivit en viktig konkurrensfaktor som många industriföretag 

eftersträvar att ha. Kortare ledtider innebär många gånger att något led i 

värdekedjan plockas bort för att vinna tid. Tidsvinsten av en kortare 

värdekedja måste ställas mot den förlorade kontroll samt risk för minskad 

flexibilitet och kvalitet som det kan medföra62. 

 

 Kostnad 

Om inte beslutet av att outsourca delar av verksamheten stämmer överens med 

verksamheten som helhet kan beslutet få kostsamma följder. Själva kontraktet 

med en underleverantör riskerar bli en kostnadsökande post istället för en 

kosnadsreducerande. Kostnader kan uppstå om underleverantören inte följer 

samma ledtider utan fördröjer produkter, vilket leder till att företaget inte kan 

leverera till sina kunder enligt avtal63. 

 

 Flexibilitet 

Flexibilitet är en av anledningarna till att företag väljer att låta en 

underleverantör sköta delar av tillverkningen. Men långa kontrakt med en 

underleverantör kan istället medföra att avtalen blir mindre flexibla än vad 

som eftersträvats och att det outsourcande företagets övriga verksamhet 

fördröjs till följd av att underleverantören inte följer samma 

tillverkningsstrategi64.  Ett annat problem med att outsourca till exempelvis 

låglöneländer är att företag riskerar få en låg prioritet hos sina 

underleverantörer, vilket kan drabba flexibiliteten och leveransförmågan65. 

 

                                                 
61 Hill (1993) s.59-61 
62 Ibid  
63 Ibid s.66-67 
64 Ibid 
65 Jeverstam, Lindberg & Rundqvist (2001) 
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 Kontroll 

Ett utförligt kontrakt med underleverantörer är viktigt för att bevara någon 

form av kontroll av de verksamhetsdelar som outsourcas. Genom att upprätta 

ett väl genomtänkt kontrakt innehållande tydliga riktlinjer kring omfattningen 

av service, standards, prissättning och övriga för företagen viktiga 

förhållanden som gynnar båda parter kan kontrollen bibehållas66. I ett vidare 

perspektiv finns risken att en förskjutning av maktbalansen sker från det 

outsourcande företaget till underleverantörerna. Antalet underleverantörer blir 

färre och de som finns blir allt större och deras makt ökar varför det är 

väsentligt att tänka igenom vad man vill överlåta till en underleverantör67. 

 

 Kvalitet 

Risken finns att leveranserna av produkter inte håller de krav på kvalitet som 

det outsourcande företaget ställt upp. Inom det outsourcande företaget är det 

viktigt att ta reda på vad det är för typ av kvalitet som eftersträvas. Kvalitet 

har många dimensioner och det är därför viktigt för företag att klargöra vilka 

dimensioner som är de viktigaste för deras verksamhet. Vad som klassas som 

kvalitet varierar mellan företag och för att få den rätta kombinationen av 

verksamhetsdelar är det viktigt att ta reda på vilken slags kvalitet som är 

viktigast. En aspekt är att kvalitet syftar till att göra saker och ting rätt från 

början, vilket bland annat hänger samman med kontroll av tillverkningen68. 

 

Det är lämpligt att dela upp de produkter som tillverkas i olika kategorier för att 

avgöra vad som är lämpligt att utifrån ovan förda resonemang tillverka själv eller 

outsourca. Tre uppdelningar av produkter i olika kategorier är: specialprodukter, 

standardprodukter och kundbaserade produktlösningar. Beroende på var 

konkurrensfördelarna finns och hur stor egen kontroll företag vill ha kan de dela 

upp produkterna i de olika kategorierna. Specialprodukter innebär att en produkt 

är unik i sitt slag eller att den tillverkats för ett speciellt ändamål. 

Standardprodukter är sådana produkter som i stort sett alltid ser likadana ut och 

som har en upprepad efterfrågan. Kundbaserade produktlösningar är anpassade 

                                                 
66 Greaver (1999) s.237-250. 
67 Metall (1997) s.62. 
68 Hill (1993) s.77-81. 
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efter en eller flera kunders unika behov och tillverkningen kan vara både av 

engångskaraktär eller upprepad. Beroende på vilken produktkategori beslutet om 

outsourcing berör medför dessa konsekvenser för den övergripande strategin69. 

Det finns samband mellan en lägre lönsamhet och outsourcing av mer komplexa 

produkter/lösningar och en något högre lönsamhet och outsourcing av enklare 

produkter70. 

 

Det är viktigt att urskilja vilka kompetenser som verkligen är kärnkompetenser i 

företag. Enbart fokus på att urskilja kärnkompetenser utifrån jämförelser av 

position och strategi med pris och utförande mellan sig och sina konkurrenter är 

inte tillräckligt. För att avgöra vilka kärnkompetenserna är bör företag satsa på att 

utveckla sina befintliga kompetenser som finns djupt rotade i strategin. 

Outsourcing syftar inte till att, genom externa parters hjälp, skaffa sig och 

utveckla nya kärnkompetenser. Syftet med outsourcing är förmågan det bidrar 

med till företag att lyfta fram de befintliga kärnkompetenserna71.  

 

3.2 Innovation och Patent 
 
Innovation är även ett väl använt begrepp inom ekonomisk teori som tillämpas för 

att förklara förändring och förnyelse av organisationer72. Innovation leder till 

framgång och bidrar på flera olika sätt till att företag och organisationer utvecklas. 

Forskning har påvisat en korrelation mellan en god framgång på marknaden och 

nya produkter. Nya produkter hjälper företag att behålla och att ta nya 

markandsandelar samt öka sin lönsamhet. Mogna och etablerade produkter skaffar 

sig en konkurrenskraftig försäljningstillväxt genom utveckling genom bland annat 

design, kundanpassning och kvalitet73. 

 

 

 

                                                 
69 Hill (1993) s.106-108. 
70 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.63-64 
71 Greaver (1999), s.92-93 
72 Miller (1971) s.11 
73 Tidd., Bessant. & Pavitt (2004) s.4 
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3.2.1 Vad är innovation? 
 

”Innovation, från latinets i´nnovo (åstadkomma något nytt), är ett 
förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt 
vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där”74.  

 
Begreppet innovation fördes in i ekonomins värld av Joseph Schumpeter för ett 

sekel sedan med en tydlig definition som en implementerad och framgångsrik 

idé 75 . De flesta människor har emellertid en egen uppfattning av termen. 

Uppfinning, tekniskt nyskapande, påhitt, kreativitet och idé är godtagbara 

synonymer enligt ordböcker76. Att det handlar om något nytt är emellertid de 

flesta överens om.  

 

Den ekonomiska litteraturen skiljer mellan huvudsakligen fyra typer av 

innovation: Process, Produkt, Position och Paradigm77 . Produktinnovation är 

förändring i fysiska produkter, det som i vardagligt tal kallas uppfinning. Kända 

exempel är helt revolutionerande idéer som ångmaskinen eller telefonen. Ofta 

skapar dock en kombination av två befintliga existerande produkter en ny tredje 

vara. Exempelvis skapade sammanslagningen av semipermeabel plast och 

centrifugen dialysapparaten78.  Processinnovation är förändring i det sätt på vilket 

produkterna framställs och distribueras. Detta kan innebära effektiviseringar, nya 

tillverkningstekniker eller logistiska lösningar. Just In Time filosofier i ”Supply 

Chain Management” är ett exempel på processinnovationer. Position är kontexten 

i vilken produkten presenteras. Till positionsinnovationer kan räknas att lansera 

mobiltelefoner som bärbara mp3 spelare för barn eller att börja sälja 

hygienprodukter i fattiga utvecklingsländer. Paradigmet är slutligen förändringar i 

den mentala modell enligt vilken organisationer handlar. En paradigminnovation 

skulle kunna vara att förändra inställningen hos ledning och anställda när ett 

traditionellt tillverkningsföretag övergår att göra affärer i en högteknologisk och 

dynamisk bransch79. 

 

                                                 
74 Nationalencyklopedin 
75 Swedberg (1991) 
76 Ord för ord, Svenska synonymer och uttryck 
77 Coulon (2005) 
78 Sundström (2005) 
79 Coulon (2005) 
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3.2.2 Varför är innovation viktigt för företag? 
 
Förändringar i omgivningen, stiftandet av nya lagar och borttagandet av gamla, 

förändrade socioekonomiska perspektiv så som människors ändrade uppfattningar, 

förväntningar, önskemål med mera kräver att företag kan leverera innovativa och 

utvecklande produkter80. Innovation förklaras som en idé som förts till framgång 

och att denna framgång har ett monetärt värde 81 . ”Innovation Sverige”, ett 

samarbete mellan stiftelsen innovationscenter och Almi företagspartner, beskriver 

innovation som ”goda idéer till framgångsrika produkter eller tjänster82”. Man kan 

utveckla begreppet genom att definiera innovationsteknik: 

 

”Tekniken att åstadkomma en innovation, innefattar följande steg: 
att se och kartlägga behov; att generera eller aktualisera idéer för 
att möta behoven; att utveckla skydd för idéer, till exempel. patent; 
att utföra tekniskt utvecklingsarbete som resulterar i till exempel 
en prototyp; att etablera en produktionsprocess; att lansera den 
nya idén.”83 

 

Genererandet av innovationer är nära förknippat med ett företags affärsidé. Att 

hitta en marknadsnisch, att finna en affärsmässig lösning som kan tillfredsställa 

behoven inom denna samt att skapa denna lösning och att presentera den till 

marknaden. Många nya företag kan betraktas som produkt eller 

processinnovationer i sig själva84. 

 

Neoklassisk ekonomisk tillväxtteori betraktade teknologi som en utomstående, 

exogen faktor85. Tillväxt ansågs vara en faktor skapad av kapital, arbete och land. 

Teknologin och dess framsteg betraktades som viktiga och givna faktorer men 

förklarades inte. Dålig tillväxt berodde delvis på dålig teknologisk utveckling som 

i sin tur var ett resultat av slump eller otur. Den efterföljande teorin om endogen 

tillväxt förändrade detta synsätt. Enligt denna nya tillväxtteori betraktas 

fortfarande teknologisk innovation som en viktig endogen förklaring till tillväxt 

som är nödvändig för att förstå och förklara progressiv ökning av värde. 

                                                 
80 Tidd, Bessant & Pavitt (2004) 
81 OECDs definition i Vedin (2000) 
82 www.innovationsverige.se 2005-12-07 
83 Nationalencyklopedin 
84 Vedin (2000) 
85 Parkin et.al (2003) 
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Dessutom anses den vara ett direkt resultat av medvetet handlande hos individerna. 

Grundtanken är att innovation kommer från val och beteende och att innovationen 

i sig skapar vinst. Odiskutabelt är att innovation är en mycket viktig ekonomisk 

faktor både för samhället i stort och för enskilda företag86.  

3.2.3 Hur mäts innovation? 
 
Patent, ett lagligt skydd som ger uppfinnaren upphovsrätt på det som skapats 

under en begränsad tid, från latinets litterae patentis87 sägs vara uppfinningen av 

uppfinningen88. Patent och F&U utgifter är ett av de vanligaste sätten att mäta 

innovation89,90,91. F&U är att betrakta som innovationsinput i den bemärkelsen att 

det är en förutsättning för utveckling. Patent är ett innovationsoutput, resultatet av 

de tekniska framstegen. Båda måtten korrelerar dock väl med fenomenet 

innovation92. En definition av innovation är enligt följande uttalande: 

 

”Innovation är bara löst prat innan det definierats. Definitionen 
på innovation är patent. Patent kräver att en teknisk lösning inte 
bara är ny utan även väsentlig, tillämpbar och uppvisar 
uppfinningshöjd, det vill säga inte är uppenbar för en person med 
fackkunskaper. Statliga patentverk prövar patentansökningar 
enligt ett stringent regelverk för att avgöra huruvida det verkligen 
rör sig om något nytt och användbart. Patent är vidare en 
universell innovationsdefinition, i stort sätt samma regler gäller i 
alla länder.”93 

 

Historien tycks visa att kreativitet stimuleras av upphovsrätt94. Upphovsmannen 

har skydd som garant för att täcka utvecklingskostnader och generera kapital för 

framtida innovation. Det ligger oerhörda summor i patenträttigheter och ett dåligt 

skydd kan få förödande konsekvenser för företag95. Ofta läggs ett nätverk av 

patent och mönsterskydd runt en innovation för att göra det svårt att göra en 

liknande produkt men utan att begå patentintrång. Med en legal barriär som skydd 

                                                 
86 Parkin et.al (2003) 
87 Ung: ”Öppna brev” 
88 Vedin (1983) 
89 Oslo protokollet, OECD definition i Dodgson (2000) 
90 Coulon (2005) 
91 Lanjouw (2004) 
92 Dodgson (2000) 
93 Intervju, Sundström (2005) 
94 Vedin (2000) 
95 Dodgson (2000) 
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runt en viss teknik krävs det så stora resurser att gå runt patenten att det blir 

billigare att köpa tillstånd att använda tekniken av patentinnehavaren, vilket är en 

av huvudpoängerna med patent96 

 

Mönsterskydd eller modellskydd är ett legalt skydd liknande patent där design 

snarare än teknologisk innovation beaktas och skyddas. Mönsterskydd ger 

upphovsmannen till nytänkande konstruktioner visst skydd mot plagiering utan att 

någon ny teknik har skapats. Det är dock relativt lätt att gå runt ett mönsterskydd 

genom att skapa en snarlik men inte exakt kopia. Företag som IKEA och H&M 

bygger mycket av sin verksamhet på utnyttjande av begränsningarna i 

mönsterskyddslagstiftningen. Ett exempel på en produkt som plagierats är 

adventsljusstaken ”elflugan”. Nästan samtliga konkurrenter i branschen har skapat 

liknande, men inte exakta, ljusslingor som sålts ute i butikerna97.  

3.2.4 Är patent en rimlig måttstock för innovation? 
 
Trots att patent är en vanlig måttstock för att mäta innovation bör det beaktas att 

patent i sig har begränsningar. Registrerade patent är till exempel inte tillämpbara 

i alla sammanhang. Datorprogram och algoritmer kan exempelvis inte 

patentskyddas i EU (till skillnad från USA) om de inte är direkta lösningsverktyg 

för tekniska problem98. Ibland överstiger kostnaden för ansökan om patent dess 

förväntade kommersiella värde varför de aldrig registreras99. F&U utgifter som 

ofta förekommer som en måttstock för innovationer är vidare även ett begränsat 

mått på lyckade innovationer. Lite tillspetsat kan man säga att en dålig 

produktutvecklingsavdelning som drar stora kostnader inte nödvändigtvis behöver 

skapa revolutionerande innovationer 100 . Utifrån dessa begränsningar bör 

alternativa innovationsvariabler diskuteras. 

 

Vedin hävdar att enbart enkla numeriska värden som registrerade patent utgör en 

allt för smal definition101. Innovation bör vara en bedömning av fler kvalitativa 

variabler. Begreppets lätt flyktiga karaktär, mätsvårigheterna och 
                                                 
96 Intervju, Sundström (2005) 
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Bosoni (2005) 
100 Coulon (2005) 
101 Vedin (2000) s 20 
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definitionsosäkerheten gör att varje fall bör behandlas för sig. En breddning av 

begreppet innovation inkluderar följande variabler som föreslås av Coulon102 och 

Cao & Zhang:103 

 

 Ej skyddade produktförbättringar och nya produkter 

 Processeffektiviseringar 

 Nya material och tekniker 

 Nya användningsområden för gamla produkter 

 Innovationsundersökningar 

 Andelen teknisk personal 

 

Fördelen med oskyddade produktförbättringar är att de ger en tydligt mätbar 

indikation på nya lösningar, nackdelen är att den tekniska signifikansen och 

därmed innovationsvärdet är diskutabelt. Innovationsundersökningar lider av 

samma problematik, lätt att mäta men svårt att säga vad undersökningarna 

egentligen bidrar med i produktutvecklingshänseende. Andelen teknisk personal 

är det lättaste att mäta men stor heterogenitet i kvalifikationer och uppgifter 

skapar även här tveksamheter i validiteten.  Sammantaget kan dock ovanstående 

variabler antas ge en god bild av en organisations innovation utöver registrerade 

patent och mönsterskydd104.  

 

3.3 Hur hänger outsourcing samman med innovation? 
 
Synen på sambandet mellan outsourcing och innovation skiljer sig åt inom 

litteraturen. En del utredningar menar att det finns ett positivt samband mellan 

outsourcing och företags utvecklingsförmåga, medan andra undersökningar påstår 

det motsatta. Sambandet mellan en högre egentillverkning och fler innovationer är 

ett område det forskats relativt lite kring. De studier som utförts har haft skilda 

resultat men samtliga har påvisat att ett företags långsiktiga utvecklingsförmåga 

hänger samman med bibehållandet av produktion och kompetenser inom 

företaget105. 

                                                 
102 Coulon (2005) 
103 Cao & Zhang (2002) 
104 Coulon (2005) 
105 Intervju, Bengtsson (2005) 
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3.3.1 Indikationer på negativt samband mellan ET och 
innovation 

 
En av de traditionella anledningarna till att outsourca verksamhet är att öka 

effektiviteten och lönsamheten. Eftersom lönsamhet är avgörande för hur stora 

resurser som kan läggas på F&U och produktutveckling hänger nära samman med 

innovation finns det stöd för att outsourcing ökar snarare än minskar 

innovationsförmågan. Om företaget kan fokusera på sin kärnkompetens och 

frigöra tid hos sina nyckelpersoner kan dessa generera mer produkt- och 

processförbättringar 106 . Dessutom kan beslutsvägarna förenklas och förkortas 

vilket leder till en ökad förmåga att snabbt svara på marknadens krav och att 

konkurrera i dynamiska miljöer med hög produktutveckling107.  

 

Liebeskind et al argumenterar för att outsourcing ökar innovationsförmågan, 

särskilt i mogna branscher, då prestation i dessa branscher är nära sammankopplad 

med en förmåga att identifiera, isolera och lösa ett specifikt och självständigt 

tekniskt problem. I en sådan situation är kontraktsproblem mellan kontrakterade 

firmor ovanligt, specialisering är att föredra och en hög grad av outsourcing kan 

skapa innovationsfrämjande fokusering på ett begränsat antal frågeställningar108.  

 

Cao och Zhang kommer fram till att ökad outsourcing ger mer synergi, snabbare 

beslut och framför allt en ökad förmåga att administrera och ta till sig 

förändringar, faktorer som alla leder till en ökad förmåga att hantera och skapa 

förutsättningar för innovation 109 . Även Glass & Saggi drar i en analys om 

internationell outsourcing slutsatsen att det finns ett samband mellan ökad 

outsourcing och innovation, primärt då högre vinster ger större utrymme för 

innovationsskapande F&U samt att utvecklingsresurser kan frigöras inom 

kärnområdet110.  

 

 

                                                 
106 Glass & Saggi (2001) 
107 Teece (1992) 
108 Liebeskind et. al. (1996) 
109 Cao & Zhang (2002) 
110 Glass & Saggi (2002) 
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3.3.2 Indikationer på avsaknad av samband  
 
Det finns även forskning som pekar på att inget samband överhuvudtaget existerar 

mellan graden av ET och innovation. Leiblein et al argumenterar i en omfattande 

undersökning utförd på mogna tillverkningsföretag att det inte är outsourcing eller 

insourcing per se som påverkar innovationen. De hävdar att avgörande faktorer 

snarare är sambandet mellan en företagslednings strategiska beslut och den 

kontext i vilken de verkar111. Beslut om outsourcing anses av dessa författare 

visserligen inte ointressant men underordnat andra variabler som har en starkare 

påverkan på innovation.  

3.3.3 Positiva samband mellan ET och innovation 
 
Då tillgången på kapital och råvaror utgjorde de främsta konkurrensfördelarna var 

företag med störst vertikal integration de med starkast konkurrenskraft. I dagens 

kunskapsbaserade konkurrens är det inte längre storleken på företagen som är 

avgörande för deras konkurrenskraft utan snarare flexibiliteten innefattat 

förmågan att utvecklas och vara innovativ112. Förklaringen är att innovationer 

uppstår då företag kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det ökade intresset för 

aktieägarvärde och ägarstyrning tillsammans med kraven på att uppfylla 

aktiemarknadens vinstprognoser har lett till stort fokus på finansiell styrning av 

företag. Detta medför negativa konsekvenser för satsningar på intern 

produktionsutveckling då det kan vara svårt för företag att kvantifiera och påvisa 

resultat i finansiella termer113.  

 

I en studie av Hölzl, Reinstaller och Windrum har det påvisats att företag som 

väljer att outsourca olika organisatoriska aktiviteter till en början kommer att 

erfara en plattare organisation och lägre totalkostnader. Initialt ökar även 

produktionen, dock i en lägre takt än innan företaget outsourcade. Den första tiden 

ser det positivt ut men allt eftersom företagets verksamhet fortlöper minskar 

produktionstillväxten och riskerar i vissa fall att stagnera. Resultatet är att ledare 

                                                 
111 Leiblein et. al. (2002) 
112 Metall (1997)  
113 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.45 
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fokuserar på kortsiktiga kostnadsreducerande åtgärder och glömmer bort de 

långsiktiga innovationspotentialen114.  

 

Företag som flyttar ut verksamhetsdelar till låglöneländer överskattar ofta 

fördelarna och riskerar att fokusera för mycket på att reducera kostnader, vilket 

leder till lägre investeringsnivåer som på sikt minskar företags 

innovationsförmåga 115 . Tillverkning utanför företaget kan även degradera ett 

företags tekniska utveckling då koordinationen mellan oberoende aktörer är svår 

att bibehålla. Det blir komplicerat att samordna olika externa enheter vilket 

försvårar för företags produktutveckling. En vertikal integration skapar istället 

större överblick och innovationsmöjligheter116.  

 

En annan empirisk studie fann att outsourcing leder till effektiviseringar i form av 

lägre kostnader till följd av färre anställda men att det har en negativ påverkan på 

företags logistik. Outsourcing medför mer komplexa logistiksystem innefattat 

tillverkning, leveranstider, noggrannhet, vilka kan ha en negativ påverkan på 

kvalitet och medföra en sämre förståelse för vad kunder efterfrågar. Dessa 

faktorer kan ha en negativ påverkan på den organisatoriska innovationen och den 

långsiktiga produktionstillväxten117.  

 

En allmän uppfattning är att enkla produkter som inte anses utgöra någon direkt 

kärnkompetens för företag bör tillverkas av externa parter som kan producera till 

lägre kostnader. Kritiken som riktats mot detta synsätt är att partners och 

underleverantörer lär sig en produkts karaktäristik och bakomliggande 

hemligheter, vilket kan leda till att de tar över hela produktionen. De komponenter 

som företag ser som sina kärnkompetenser kanske inte längre är kärnkompetenser 

eller utgör någon inträdesbarriär varför innovation behövs för företaget att 

utvecklas. Av den anledningen ska företag vara försiktiga med vad de outsourcar 

då gårdagens kärnkompetenser inte nödvändigtvis är de samma idag118. En alltför 

långtgående outsourcing som omfattar F&U av produkter kan urholka företag. 

                                                 
114 Hölzl, Reinstaller & Windrum (2005) 
115 www.di.se 2005-12-01 
116 Mowery  (1998) 
117 Hölzl, Reinstaller & Windrum (2005) 
118 Dickerson (2005) 
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När företag börjar outsourca sådant som är nära kopplat till innovationsförmågan 

har en nedåtgående spiral satts igång. Det finns risker att de faktorer som företag 

sett som unika kärnkompetenser inte längre utgör någon konkurrensfördel119. 

 

”Dagens smarta strategi att outsourca nästa allt kan vara den 
sämsta långsiktiga strategin ett företag kan följa”120. 

 

En studie utförd av Bengtsson et al påvisar att produktionen spelar en stor roll för 

verkstadsföretagens effektivitet och innovationsförmåga. Produktionskompetens 

är en avgörande faktor för företags samlade konkurrensförmåga. En satsning på 

produktionsutveckling, koncentration, automation och skalekonomi skulle 

möjliggöra tillverkning i högkostnadsländer 121 . Industriföretag med avancerad 

teknik och komplexa produkter lever under ett starkt tryck på snabb 

produktutveckling och industrialisering. Det är viktigt att vara först ut hos 

kunderna med nya produkter, lösningar och tjänster för att kunna öka sin 

försäljning och kunna ta ut bättre priser. Detta kräver ett samband mellan 

produktion och utveckling som medför kortare tid från idé till slutgiltig produkt122.  

 

Bengtsson et al förklarar outsourcing som ett ”lärdilemma”. Det finns flera 

fördelar med extern samverkan som till exempel lägre priser och tillgång till 

extern kompetens. Men outsourcing påverkar det inbyggda beroendet som finns 

mellan olika kompetenser i företag. Samspelet mellan produktion och utveckling 

bryts upp och måste nyskapas, vilket kräver att företaget har tillräcklig kompetens 

att generera ny kunskap från andra företag 123 . Författarnas sammantagna 

upptäckter är att de företag som outsourcar inte är mer lönsamma, utan de med 

egen produktionsutveckling har påvisat en högre lönsamhet124.  

 

3.4 Avslutande kommentar om teorin  
Ovanstående teoretiska referensram syftar till att ge läsaren en förståelse för 

begreppen outsourcing och innovation, hur dessa kan mätas samt hur de hänger 

                                                 
119 Schweber (2005) s.12 
120 Ibid 
121 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.14 
122Ibid s.153-154 
123 Ibid s.63 
124 Ibid s.73 
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samman. De undersökningar som presenteras visar på olika samband som finns 

mellan utkontraktering av produktion och innovationsförmågan i företag. Den 

traditionella synen på outsourcing som ett medel för företag att på kort sikt uppnå 

kostnadsmässiga konkurrensfördelar ges nytt ljus utifrån det faktum att företag 

måste tänka långsiktigt för att utvecklas och överleva. Outsourcing påvisar många 

fördelar men dessa bör ställas mot de strategiska vinster företag kan göra genom 

att satsa på ET. En sådan strategisk möjlighet är utvecklingsförmåga, här benämnt 

innovation.  
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4 Företagsfakta 
 
I empirikapitlet ges en presentation till fallföretaget och en beskrivning av dess 
verksamhet samt en djupare genomgång av vad det önskar utreda.  
 

4.1 Trelleborg AB 
 
Trelleborg AB är en global industrikoncern med en lång tradition utav tillverkning 

av gummiprodukter. Företaget grundades 1905 och har sitt huvudkontor i 

Trelleborg i Sverige. Idag är Trelleborg AB specialiserat inom polymerteknologi 

och avancerat applikationskunnande. Produkterna som tillverkas är 

högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella 

miljöer. Trelleborg AB är en stor industrikoncern med verksamheter i ett 40-tal 

länder med cirka 22 000 anställda125. Vad som genomsyrar hela koncernen är att 

kärnkompetensen ligger i att sälja teknologiska lösningar och en strävan att ligga i 

framkant med den teknologiska utvecklingen. Det är inte den enkla produkten 

eller materialet i sig som utgör konkurrensfördelar utan kunskapen och 

utvecklandet av nya lösningar126. 

4.2 Busak+Shamban 
 
Busak+Shamban är ett företag inom Trelleborg AB:s affärsområde Sealing 

Solutions. Sealing Solutions är ett relativt nytt affärsområde inom 

Trelleborgskoncernen som tillkom 2003 genom att Busak+Shamban köptes upp. 

Sealing Solutions består till största delen av Busak+Shamban, endast en liten del 

av affärsområdet utgörs av ett företag som heter Orkot som är specialiserat på 

marina miljöer 127 . Inom Sealing Solutions finns tre affärssegment: Industrial 

applications, Automotive och Aerospace.  

 

                                                 
125 Trelleborgs årsredovisning  (2004) 
126 Intervju, Andersen (2005) 
127 www.orkotmarine.net, 2005-11-17 
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Figur 4: Sealing Solutions tre affärssegment 

 

Sealing Solutions utgjorde i juli 2005 24% av Trelleborg AB:s försäljning och 

segmentet Busak+Shamban Aerospace utgör 15%  av dessa128. 

 
               Trelleborgskoncernen  Sealing Solutions 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figur 5: Sealing Solutions andel av Trelleborg AB:s försäljning 2005 samt fördelningen 
mellan de olika segmenten inom Sealing Solutions. 

 
Sealing Solutions produktområde är inom precisionstätningar för industri-, 

fordons- och flygmarknaderna. Affärsområdet har en global marknad med 

huvudsaklig tyngdpunkt på Europa, USA och Asien. Majoriteten av Sealing 

Solutions produkter marknadsförs under varumärket Busak+Shamban129. 

4.2.1 Busak+Shambans historia 
 

                                                 
128 Intervju, Andersen (2005) 
129 Ibid 
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Busak+Shamban har en lång erfarenhet inom tätningsmaterial. Företaget har 

präglats av uppköp och sammanslagningar men specialiseringen på 

tätningsmaterial för flygindustrin har inte förändrats. Nedan följer en kort 

sammanställning av Busak+Shambans historia: 

 
1952 W.S. Shamban & Co grundas (PTFE for aerospace) 

1954 Busak+Luyken (B+L) grundas (o-ringar till Tyskland) 

1957 Turcon® introduceras av Shamban 

1958 Margot Busak går in som partner (B+L introducerar Turcon®) 

1965 W.S.Shamban Europa A/S grundas i Danmark  

1992 Busak+Shamban Group bildas 

1999 Busak+Shamban Group köps upp av TI-Group (UK) 

2000 TI-Group köps upp av Smiths Group 

2003 Trelleborg köper upp Polymer Sealing Solutions130 

 

Busak+Shamban finns representerat inom en rad industrier: Aerospace, 

Automotive, Chemical & Processing, Oil & Gas, Marine, Medical Technology, 

Propulsion Technology, Sanitary & Heating, Semicon, Stationary Hydraulics och 

Mobile Hydraulics. Busak+Shamban äger runt trettio produktionsanläggningar 

runt om i världen. Från dessa produktionsanläggningar fraktas över fyrtiotusen 

olika slags tätningar till Busak+Shambans logistik central i Stuttgart (Tyskland). 

Från logistik centralen fraktas sen, över hela världen, tätningar och 

tätningslösningar till kunder och olika försäljningsföretag inom 

Busak+Shamban131.  

 

Busak+Shambans enhet i Helsingör tillverkar högpresterande tätningsmaterial till 

flygindustrin, vilket hamnar under segmentet Aerospace inom Sealing Solutions. 

Kunderna inom Aerospace finns representerade både inom den civila liksom den 

militära flygindustrin och några av dessa är: Airbus, Boeing, Eurofighter, Dassault, 

Embraer, BAE Systems samt Lockheed Martin. 

 

Busak+Shamban definierar sina kärnkompetenser enligt följande132: 

                                                 
130 PowerPoint, Busak+Shamban (2005) 
131 www.busak-shamban.com, hämtad 2005-11-30 
132 Aerospace summary presentation july (2005) 
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 Förmåga att leverera fullständiga tätningslösningar till flygplan  

 Har expertis inom utveckling av material  

 Skapar innovativa designlösningar  

 Testar produkterna inom företaget  

 Finns representerade globalt och tillhandahåller en global produkt 

support för sina produkter 

 Har mer än 50 års erfarenhet inom Flygindustrin  

4.2.2 Produkten 
 
Många av Busak+Shambans tätningslösningar består av en sammansättning av 

packningar med integrerade gummikomponenter. Materialet som används för 

tätningarna kallas för Turcon och består av ett slags teflonliknande material 

(PTFE) som omger o-ringarna. Det är viktigt för företaget att kontrollera designen 

på packningen så att den blir anpassad efter olika parametrar för 

gummikomponenten. Några viktiga parametrar att beakta för designen på 

packningen är hur mycket gummimaterialet sväller, krymper samt hur mycket 

tryck det tål då det är viktigt med förenlighet och tolerans mellan materialen. Alla 

material testas inom den egna verksamheten för att Busak+Shamban ska kunna 

försäkra sig om att materialen uppnår de prestations- och kvalitetskrav som 

ställs133.  

 

Tätningsmaterialen används för att motverka eller förhindra genomströmningen 

av vätskor såsom olja, bränsle, luft och smörjmedel att komma igenom en given 

punkt. Tätningarna kan användas både i statiska som i dynamiska roterande eller 

växlande omgivningar. Typiska produkter kan finnas i motorer, hydrauliska 

pumpar, bränslesystem, hjul och bromsar och i landningsutrustningar134.  

 

Det är viktigt att välja rätt polymer som tål hydrauliska vätskor då gummimaterial 

generellt sätt är mer känsligt för hydrauliska vätskor än andra material. Valet av 

elastomer material till de hydrauliska vätskorna är kritiskt och görs med stor 

omsorg. Detta beror på att skadorna till följd av kemiska reaktioner och avvikande 

                                                 
133 Aerospace summary presentation july (2005) 
134 Aviation product & grounding liability insurance (2005) 
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fysiskt beteende kan bli förödande. Trots tydliga manualer och specifikationer 

som ska bidra till kompatibilitet mellan materialen så kan skilda beteenden 

påvisas på grund av olika tillsatser i oljan. Av den anledningen utförs 

blötläggningstester vid höga temperaturer av materialen för att testa materialen 

inför olika typer av kritiska applikationer. Vid tillverkning av tätningar är en rad 

faktorer av stor betydelse för vilka kemiska komponenter som används i 

materialen. Några av dessa är kemisk förenlighet, temperaturnivåer såsom 

temperaturcyklers effekt på materialet, varma och kalla temperaturer samt 

ythastighet och åldrande. Detta är faktorer som Busak+Shamban löpande arbetar 

med och testar135. På fabriken i Helsingör tillverkas enbart det teflonhölje som 

omsluter tätningen inom vilken gummikomponenten sitter. Gummikomponenten, 

eller o-ringen, tillverkas i dagsläget till cirka åttio procent på Busak+Shambans 

produktionsanläggningar i Storbritannien och Frankrike, resten köps in utifrån.  

 

O-ringar är en relativt enkel produkt som, till skillnad från PTFE-höljet, är lätt för 

konkurrenter att kopiera. Konkurrensfördelen i tätningslösningarna ligger i PTFE-

höljet och det applikationskunnande som erbjuds kunderna. Kunderna i sin tur 

utgörs av stora aktörer som ser på köp mer av en process där en helhetslösning 

kan levereras.  

 

4.3 Sammanställning av Busak+Shambans 
outsourcingproblematik 

 
Det som Busak+Shamban håller på att utreda är huruvida tillverkningen av 

högkvalitativa o-ringar ska ske inom företaget i egen regi eller om tillverkningen 

ska utföras av en extern part. Den förändrade marknadsbilden är att kunderna 

alltmer efterfrågar kompletta leverantörer som kan förse dem med 

helhetslösningar. Detta har medfört att konkurrensen hårdnat. Av den anledningen 

är det viktigt för leverantörer som Busak+Shamban att knyta kunderna till sig och 

bygga upp långsiktiga relationer136.  

 

                                                 
135 Aerospace Enginering Guide (2005) 
136 Intervju, Andersen (2005) 
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Företagets bakomliggande motiv till varför det är aktuellt att se över alternativet 

att outsourca eller tillverka o-ringar inom koncernen grundas i den nya 

marknadssituationen. Enligt Andersen är beslutet först och främst ett sätt att på 

kort sikt bli mer kostnadseffektiv men anser det samtidigt viktigt att se hur ett 

outsourcingbeslut påverkar Busak+Shamban på längre sikt. Den långsiktighet som 

Busak+Shamban eftersträvar i sitt beslut stämmer överens med resultatet för 

studien. Både kund- och leverantörsstrukturen inom flygindustrin präglas av 

ökade konsolideringar, 80 procent av Busak+Shambans försäljning går till ett 

tiotal kunder. Samtidigt förutspås en stigande utveckling inom flygindustrin. 

Informationsteknologi har gjort jämförelser mellan leverantörer enklare och 

professionella uppköpare sköter inköpen varvid förhandlingarna blir tuffare. O-

ringarna som ingår i Busak+Shambans packningar har ingen konkurrensfördel i 

sig och efterfrågan sjunker då företaget inte kan konkurrera med pris. Att köpa in 

o-ringarna från externa leverantörer skulle bli hälften så dyrt som att tillverka 

själv137.  

 

Viktiga faktorer som leder till köp är förtroende och kvalitet. Det är sällan att pris 

är det avgörande vid en affärsuppgörelse, snarare betalar kunderna lite mer för att 

garantera att de får en säker produkt. Det viktiga för Busak+Shamban är att ligga 

högt på kundernas lista över leverantörer. Att hamna långt ner på listan innebär att 

de förlorar sin tekniska kapacitet och därmed tvingas konkurrera om pris138.  

 

”Om vi kan leverera helhetslösningar får vi fler uppdrag och 

kunderna förväntar sig fler innovativa lösningar, och att generera 

ny teknologi är koncernens kärnkompetens”139.  

 

Modellen nedan visar hur marknadens totala efterfrågan på o-ringar ökar och hur 

Busak+Shambans förväntade marknadsandel med nuvarande produktion 

successivt sjunker. Allt fler aktörer kan idag tillverka o-ringar till lägre kostnader 

varför Busak+Shamban tvingas se över sin nuvarande tillverkning för att förbli 

konkurrenskraftig.  

                                                 
137 Intervju, Andersen (2005) 
138 Ibid 
139 Ibid 
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Om tillverkningen ska fortsätta i egen regi kommer den flyttas till 

produktionsanläggningen på Malta där produktionskostnaderna är lägre. 

Produktionsanläggningen på Malta tillverkar idag produkter till Industrial och 

Automotive och är kvalitetssäkrad utifrån de krav som Busak+Shamban och 

Trelleborg AB ställer på sina tillverkningsenheter. En flytt till Malta beräknas 

medföra en halvering av dagens tillverkningskostnader för o-ringar. Utifrån de 

framtida marknadsprognoser som flygindustrin påvisat förväntas efterfrågan på o-

ringar stiga. Det finns vinster att göra för Busak+Shamban, varför en investering i 

produktionsanläggningen på Malta skulle löna sig. Dagens tillverkning av o-ringar 

i Frankrike och Storbritannien är inte tillräckligt kostandseffektiv och kommer att 

upphöra. Busak+Shamban tror sig kunna klara en kostnad för egentillverkning på 

fem till tjugo procent över marknadspriset då kunderna förväntas vara beredda att 

betala mellanskillnaden för att garanteras säkra produkter.  

 

Alternativet till att flytta produktionen till Malta är att lägga ut tillverkningen av 

o-ringar på en extern aktör som kan producera till betydligt lägre kostnader. 

Marknadens totala 
efterfrågan på o-ringar.  

Busak+Shambans förväntade 
marknadsandel med 
nuvarande produktion 

Efterfrågan 

Tid 
Figur 5: Bilden illustrerar Busak+Shambans förväntade marknadsandel vid 
fortsatt produktion enligt dagens produktionssätt samt marknadens stigande 
efterfråga på o-ringar. 
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Outsourcing anses i dagsläget vara det billigaste alternativet. Det kritiska i att 

outsourca tillverkningen av o-ringar är att man riskerar att förlora kontrollen över 

produkten och inte vet hur det kan påverka kundnöjdheten och helhetsprodukten 

på längre sikt140.  

4.4 Avslutande kommentar  
Det empiriska materialet ämnar ge en bakomliggande förståelse för 

Busak+Shamban och dess verksamhet. Med utgångspunkt i en kort 

företagspresentation har företagets produkter presenterats, vilket lett in på det som 

företaget önskar utreda. Avvägningen mellan att outsourca tillverkningen av o-

ringar eller tillverka dem själv utgör grunden för det fortsatta arbetet. 

Utgångspunkten för arbetet är, Busak+Shambans beslut, att undersöka om det 

föreligger ett samband mellan ET och innovation. 

 

                                                 
140 Intervju, Andersen (2005) 
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5 Hypotes 

Detta kapitel beskriver den hypotes som uppsatsen strävar efter att bevisa. 
Hypotesen som presenteras har skapats till följd av inläsning av litteratur samt 
efter de besök på Busak+Shamban som genomförts. 

 

5.1 Inledning till hypotesen 
 
Utifrån de studier och undersökningar som tidigare gjorts kring sambandet mellan 

en högre grad av ET och utvecklingsförmåga (innovation) är det svårt att dra 

någon entydig slutsats. Det råder motsättningar inom litteraturen kring de fördelar 

som outsourcing medför för företag. Därför är det motiverat att skapa en modell 

som på ett tydligt och strukturerat sätt kan bringa klarhet i frågan. Som nämndes i 

teorikapitlet resonerar en del författare om vikten av vertikal integration för en 

bestående innovation141,142. Samtidigt bygger andra sina argument på att en hög 

ET leder till minskade intäkter och ineffektivitet snarare än utveckling och 

innovation143,144. De motstridiga inställningarna till sambandet mellan ET och en 

långsiktig utvecklingsförmåga skapar ett kunskapsvakuum, varför sambandet bör 

utredas. Området är relativt outforskat varför en ny undersökning är motiverad, 

särskilt då innovation är viktigt som idégenererande faktor, vilket i sin tur leder 

till framgångar och högre omsättning för företag145. Utifrån teorigenomgången 

bedömdes argumenten för ett positivt samband mellan innovation och 

egentillverkning vara starkare än de hypoteser som talar för motsatsen. Särskilt 

övertygande är Bengtsson et als teorier och åsikter kring 

produktionskompetensens samlade betydelse för företags konkurrensförmåga146, 

vilket har lett till nedanstående hypotes. Innovation avser här den 

utvecklingspotential som finns inom företaget för att överleva och förbli 

konkurrenskraftigt på lång sikt. 

 

                                                 
141 Mowery (1998)  
142 Schweber (2005) 
143 Teece (1992)  
144 Glass & Saggi (2002) 
145 OECDs definition i Vedin (2000) 
146 Bengtsson, Berggren, Lind (2005) 
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Om man hypotetiskt tänker sig att det finns sex delkomponenter; a, b, c, d, e och f 

för att tillverka slutprodukten X147 kan man argumentera för att det ger en bättre 

helhetssyn att ha produktionen av samtliga dessa komponenter under samma tak. 

Denna helhetssyn kan leda till mer innovation i enlighet med resonemanget kring 

fördelarna med vertikalintegration 148  . Nya användningsområden för gamla 

produkter, processeffektiviseringar och ”out of the box thinking” kan vara lättare 

om hela tillverkningen är överblickbar och kontrolleras av samma aktör. Om a-f 

istället utkontrakteras på externa producenter skulle tillverkaren av till exempel c 

knappast kunna komma på nya lösningar för slutprodukten X utan vara begränsad 

till innovationer av c. Det är av intresse att undersöka huruvida helheten är större 

än de ingående delarna med avseende på innovation, med andra ord om 

innovationen proportionellt sätt ökar mer när fler enheter egentillverkas.  

 

5.2 Antagande 
 
Baserat på tidigare litteratur och egna studier misstänker vi att det föreligger ett 

positivt samband mellan innovation och graden av ET i ett företag. Detta samband 

är rimligen av linjär eller exponentiell typ. Vår hypotes är utifrån detta att ju högre 

grad av egentillverkning som företag har, desto högre är graden av innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 I fallet med Busak Shamban i Helsingör skulle a vara teflonhöljet, b o-ringen i gummi och X 
den färdiga packningen.  
148 Mowery  (1998) 
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Innovation 

 

      Egentillverkning 

 

Figur 6. Hypotetiskt samband mellan ET och Innovation där a är av formen kxd och b = kx.  

 

Ett linjärt samband (b) med ett positivt k skulle innebära att innovationen ökade 

proportionellt mot graden av ET. Ett k på 1 skulle vara det samma som att 

innovationen fördubblades om graden av ET fördubblades och ett k på 0,5 skulle 

analogt innebära att innovationen ökade med 50 % om graden av ET fördubblades.  

 

Man kan också tänka sig ett exponentiellt samband (a) med positivt k och positivt 

d större än ett vilket skulle innebära att innovationen ökade accelererande med 

graden av ET. Ett k på 1 och ett d på 2 skulle exempelvis innebära att 

innovationen fyrdubblades om graden av ET fördubblades. Detta skulle tyda på att 

sambandet inte är proportionerligt utan att innovationen accelererar vid de högsta 

nivåerna av ET.  

 

Det kan dock vara svårt att inom ramen för denna uppsats med någon statistisk 

signifikans dra slutsatser om den exakta matematiska formuleringen av ett 

eventuellt samband mellan innovation och graden av ET. 

a               b 
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Man kan därför med en mindre specificerad ansats helt enkelt anta att ett positivt 

samband föreligger mellan innovation och ET utan att definiera exakt hur detta 

samband ser ut. Detta skulle kunna illustreras som nedanstående graf med ett 

utfallsområde begränsat av två linjer med positiva k. 

 

Innovation 

 

      Egentillverkning 

Figur 7: Förenklat samband mellan innovation och ET.  

 

5.3 Definitioner 
 
Graden av ET definieras som den procentsats av värdet av en viss produktlinje 

som tillverkas inom företaget. Om en produkt säljs för 100 till kunden och 27 

köps in som subkomponenter från externa företag är ET i det aktuella fallet 73. 

Råmaterial räknas inte in som subkomponent.  

 

Innovation definieras som antalet patent och mönsterskydd i företaget, dividerat 

med omsättningen och uppskrivet med ett Innovationsindex (II). De typer av 

 

utfallsområde 
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innovation som avses i denna undersökning är produkt- och processinnovation149. 

Omsättningen används som nämnare både för att kunna göra rättvisa jämförelser 

mellan företag av olika storlek och för att kunna jämföra liknande företag med 

olika grader av ET. Dessutom används som komplementerande jämförelsevariabel 

antalet anställda i de olika företagen.  

 

För att ta hänsyn även till processbetingade innovationer och innovationer som av 

olika anledningar inte skyddas legalt skrivs den aktuella innovationen (patent & 

mönsterskydd per omsättning) upp med ett innovationsindex (II). Detta 

innovationsindex varierar mellan 1 och 3 och utgör en sammanvägning av 

företagets uppnådda poäng inom olika innovationsrelaterade områden. Dessa 

områden bygger på följande antaganden:150,151 

 

 Ej skyddade produktförbättringar och nya produkter 

 Processeffektiviseringar 

 Nya material och tekniker 

 Nya användningsområden för gamla produkter 

 F&U utgifternas andel av omsättning 

 Innovationsundersökningar 

 Andel teknisk personal av totalt antal anställda 

 

Innovationen definieras således som antalet patent och mönsterskydd per 

omsättning, uppskrivet med ett innovationsindex (II) och plottat i en graf mot 

graden av ET152. Ett företag med 5 patent och mönsterskydd, en omsättning på 10 

och ett innovationsindex som efter intervjuer bestäms till 3 får således en 

innovation på 5/10 * 3 = 1,5. Tesen i denna uppsats är att denna innovation ökar 

med ökad grad av ET som kan anta ett värde mellan 0 och 100 %.  

 
 

                                                 
149 Coulon (2005) 
150 Coulon (2005) 
151 Cao & Zhang (2002) 
152 Se kapitel 6, ”Undersökningen” för beräkningsmallar.  
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6 Undersökningen  
 
Kapitlet redogör i detalj för hur undersökningen gått till, vilka variabler som 
använts och varför dessa valts ut samt de beräkningar som ligger till grund för 
den statistiska bearbetningen.  
 
Den undersökning som uppsatsen till stora delar bygger på genomfördes under 

hösten 2005 med 24 olika tillverkningsenheter inom packningsindustrin, 

företrädesvis enheter tillhörande Busak+Shamban inom Trelleborgskoncernen 

men även externa enskilda företag med liknande verksamhetsområde 153 . 

Företrädare för de olika tillverkningsenheterna har intervjuats per telefon och 

resultaten har sammanställts för att kunna jämföra innovation med graden av ET. 

De intervjuade företagen bedrev sammanlagt verksamhet i sex europeiska länder; 

Polen, England, Frankrike, Italien, Danmark och Sverige.  

 

Telefonintervjuernas syfte har dels varit att ta reda på den produktrelaterade 

innovationen; hur många patent och mönsterskydd företagen har i förhållande till 

graden av ET, dels den mer processdrivna innovationen definierat som ett 

innovationsindex (II). Detta innovationsindex har konstruerats av författarna och 

syftar till att med en faktor på ett till tre skriva upp kvoten mellan patent och 

omsättning i syfte att ta hänsyn till icke skyddad innovation.  

 

Anteckningsmallen som användes under intervjuerna ser ut enligt nedan och de 

olika variablerna a-p redovisas tillsammans med uträkningar och de data som 

analyserats grafiskt. 

 

                                                 
153 För en sammanfattning av intervjuerna, se bilaga 2 
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Variabel Värde    

 

a Omsättning (mkr)  

b Anställda  

 

c Egentillverkning (%)  

d Patent & Mönsterskydd  

 

e Patent / 100 mkr omsättning  

f Patent / 100 anställda   

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 

 

g  Tekniskt personal  

h  I procent av total personal     

 

i  F&U utgifter (mkr)  

k I % av omsättning     

    

l Ej skyddad innovation.   

    

m II= Σp / n.     

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Viktad innovation / 100 mkr omsättning    

p Viktad innovation / 100 anställda    

 

 

Figur 8: Anteckningsmall för semistrukturerade intervjuer 

 
a (omsättning): Tillverkningsenhetens årsomsättning omräknat i svenska kronor. 

Siffrorna har avrundats till närmaste mkr för tydlighets skull. De flesta 

tillverkningsenheterna hade en omsättning på storleksordningen 100mkr.  
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b  (anställda): Antal anställda i den aktuella tillverkningsenheten. I de fall där 

tillverkningsenheterna innehöll flera olika verksamhetsområden eller tillverkning 

av andra produkter än packningar är antalet anställda det antal som arbetar med 

packningstillverkningen. Antalet anställda varierade kraftigt men låg ofta mellan 

30 och 130.  

 

c (Egentillverkning): Den procentsats av värdet av en viss produktlinje som 

tillverkas inom företaget. Om en produkt säljs för 100 till kunden och 27 köps in 

som subkomponenter från externa företag är ET i det aktuella fallet 73. 

Råmaterial räknas inte in som subkomponent. Låg normalt mellan 10 och 95 %.  

 

d (patent/mönsterskydd): Antalet patent och mönsterskydd företaget använder i 

sin packningstillverkning. Från början var tanken att använda sig av antalet 

ansökningar av patent och mönsterskydd då en del signifikanta innovationer säljs 

innan patenträttigheter registrerats154. Denna information var dock för de flesta 

intervjuade företag så känslig att den inte kunde lämnas ut ens under anonymitet. 

Registrerade patent och mönsterskydd är dock en god indikator på ett företags 

innovation. Eftersom patent har en livslängd på kring 15-20 år155 används det 

totala antalet patent i företaget snarare än patent per år i undersökningen eftersom 

samtliga företag funnits på marknaden längre än så. En hög årlig takt av nya 

patentansökningar genererar dock ett högre innovationsindex. Normalt värde för 

de undersökta företagen var runt 5 patent.  

 

e (Patent / 100 mkr omsättning): Antalet patent och mönsterskydd (d) dividerat 

med omsättningen (a). Plottas mot ET (c) i Graf 1156.  

 

f (Patent / 100 anställda): Antalet patent och mönsterskydd (d) dividerat med 

antalet anställda (b). Plottas mot ET (c) i graf 2.  

 

                                                 
154 Dodgson (2000) 
155 Ibid. 
156 Se Bilaga 3. 
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g (Teknisk personal): Antalet anställda (med samma definition som enligt (b)) 

som arbetar med F&U, produktutveckling eller avancerade tekniska uppgifter. 

Normalt värde i de undersökta företagen var 5.  

 

h (I procent av total personal): Procentsats av teknisk personal som fraktion av 

total personal som arbetar med packningar. Framräknat genom att dividera (g) 

med (b). Gränsvärdena för innovationsindex är: 

 

Procentsats  Innovationspoäng 

0-3,00   %   1  

3,01-10 %  2 

10,01-   %  3 

 

Dessa procentsatser är framtagna i det solitära syftet att skilja de undersökta 

företagen åt inbördes. Skillnaden mellan procentsatserna för tilldelning av 

innovationspoängens bestämdes efter att intervjuerna genomförts och baserades 

på att kategorisera in de undersökta företagen i tre olika innovationsgrupper med 

avseende på denna variabel.  

 

i (F&U utgifter):  I de fall tillverkningsenheterna hade en specificerad budget för 

F&U noterades detta. I många fall var utgifterna för produktutveckling och 

processförbättring inte separerade från övriga kostnader och en estimering gavs av 

respondenterna.  

 

k (I procent av omsättning). Procentsats av F&U utgifter som fraktion av 

omsättning. Framräknat genom att dividera (i) med (a). Gränsvärdena för 

innovationsindex är: 

 

Procentsats  Innovationspoäng 

0-3,00   %   1  

3,01-10 %  2 

10,01-   %  3 
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Även dessa procentsatser är framtagna i syfte att skilja de undersökta företagen åt 

inbördes. Skillnaden mellan procentsatserna för tilldelning av innovationspoängen 

bestämdes efter att intervjuerna genomförts och baserades på att kategorisera in de 

undersökta företagen i tre olika innovationsgrupper med avseende på F&U.  

 

l (Ej skyddad innovation): Ett index mellan 1 och 3 ges efter att information om ej 

skyddad innovation analyserats. Variabler som vägs in är enligt motiveringen i 

kapitel 5.3 ”Definitioner”: 

 

 Ej skyddade produktförbättringar och nya produkter 

 Processeffektiviseringar 

 Nya material och tekniker 

 Nya användningsområden för gamla produkter 

 Innovationsundersökningar 

 

Tilldelningen av Innovationspoäng skedde med ett relativt angreppssätt för att 

dela in de undersökta företagen i tre olika innovationsgrupper efter att 

undersökningen genomförts och intervjuanteckningarna sammanställts och 

studerats. Underlaget för poängtilldelningen framgår i Bilaga 2 under respektive 

företag.  

 

Dessutom visade det sig vanligt att företagen utvecklade innovativa men mycket 

kundspecifika lösningar som såldes snarare än patenterades. Detta, tillsammans 

med planer på framtida innovationssatsningar påverkade innovationsindex positivt.  

 

m (II= Σp / n.): Sammanvägt innovationsindex, värde mellan 1 och 3. Fås genom 

att addera (h), (k) och (l) och dividera denna summa med antalet variabler, i detta 

fall 3.  

 

o (Viktad innovation / 100 mkr omsättning): Viktad innovation som funktion av 

omsättning. Framräknat genom att det erhållna innovationsindexet (m) 

multiplicerades med (e). Plottas mot ET (c) i Graf 3.  
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p (Viktad innovation / 100 anställda): Viktad innovation som funktion av antalet 

anställda. Framräknat genom att det erhållna innovationsindexet (m) 

multiplicerades med (f). Plottas mot ET (c) i Graf 4.  

 

Som illustrativt exempel följer uträkningen för ett fiktivt företag nedan: 

 
 
Variabel Värde    
 
a Omsättning (mkr) 100 Omsättningen antas vara 100 mkr. 
b Anställda 50 
 
c Egentillverkning (%) 70 70 % av produktvärdet skapas i fabriken 
d Patent/Mönsterskydd 5 
 
e Patent / 100 mkr omsättning 5 5 patent / 1 (hundra mkr omsättning)   
f Patent / 100 anställda  10 5 patent /  0,5 (hundra anställda) 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
g  Tekniskt personal 3 
h  I procent av total personal 6 3/50 = 6.  2 
  
i  F&U utgifter (mkr) 7 
k I % av omsättning 7 7/1  2 
    
l Ej skyddad innovation.  Bedömt värde enligt ovan: 1 
    
m II= Σp / n.  (2+2+1) / 3 = 1,67 1,67 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
o Viktad innovation / 100 mkr oms. 1,67 * 5 = 8,35 8,4 
p Viktad innovation / 100 anställda 1,67 * 10 = 16,7 16,7 
 
 

Figur 9: Beräkningsexempel 
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Resultaten från det fiktiva företaget ser i de olika graferna enligt ovan följaktligen 
ut som: 

Innovation som funktion av outsourcing
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Figur 10: Hur resultaten plottas i de olika graferna 
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7 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit vid undersökningen. 
Relevanta diagram och nyckeltal, till exempel regressionskoefficienter för de 
erhållna sambanden visas. 
 

Undersökningen indikerar att ett samband mellan outsourcing och innovation 

föreligger. Relationen är inte entydig men i samtliga undersökningsvariabler 

ökade innovationen med varierande korrelation då graden av ET ökade. Detta kan 

schematiskt beskrivas som  

 

Innovation 

 

                  Egentillverkning 

 

Figur 11: Schematiskt samband mellan innovation och outsourcing.  

 
Sambandet mellan innovation och antalet anställda är betydligt svagare än 

sambandet mellan innovation och företagets omsättning. Regressionskoefficienten 

för det något positiva sambandet mellan innovation per anställd som funktion av 

ET hamnade under blygsamma 0,2157. 

                                                 
157 Se Bilaga 3 
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Viktad innovation / anställda som funktion av ET

y = 0.0443x + 2.37

R2 = 0.1533
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Figur 12: Grafiskt samband mellan viktad innovation / 100 anställda och ET. Ingen distinkt 
korrelation föreligger. 
 

Relationen mellan innovation och omsättning är betydligt högre. Betraktar man 

oviktade värden, det vill säga registrerade patent och mönsterskydd per 100 mkr 

omsättning utan uppskrivning med innovationsindex finner man en viss 

korrelation med graden av ET. 
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Patent och mönsterskydd / omsättning som funktion av ET

y = 0.0475x + 0.773

R2 = 0.3183
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Figur 13: Grafiskt samband mellan patent och mönsterskydd/omsättning och ET. En svag 
korrelation föreligger. 

 

Betydligt starkare blir dock sambandet när man betraktar viktad innovation, patent 

och mönsterskydd uppskrivna med det konstruerade innovationsindex denna 

undersökning bygger på.  

Viktad innovation / omsättning som funktion av ET

y = 0.0871x + 0.5625
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Figur 14: Grafiskt samband mellan patent och mönsterskydd/omsättning och ET. En stark 
korrelation föreligger. 
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Här är regressionskoefficienten nära 0,6 trots en stor spridning i de högre graderna 

av ET. En exponentiell trendlinje är inte meningsfull att konstruera med de data 

som erhållits eftersom spridningen är så stor att både en logaritmisk och en 

exponentiell linje är lika sannolik varför endast en linjär korrelation är utritad. 

Med en mindre matematiskt stringent men grafiskt överskådlig illustration över 

utfallsområdet skulle en ny hypotes baserad på resultatet från denna undersökning 

om sambandet mellan innovation och outsourcing kunna ritas. 

 

Innovation 

 

      Egentillverkning 

Figur 15: Nytt hypotetiskt samband mellan innovation och outsourcing.  

 

Denna nya hypotes beskriver innovationsvariationen bland företag med hög ET 

medan de entydigt låga innovationstalen för tillverkningsenheter med liten ET 

består.  

 

Ett samband mellan viktad innovation per omsättning och ET föreligger således. 

Detta samband kan grovt uttryckas som Innovation = 0,1 ET, det vill säga om 

 

utfallsområde 
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graden av Egentillverkning ökar med 10 procentenheter ökar innovationen med 1 

innovationsenhet, det vill säga ett patent per 100mkr omsättning delat med II.  

 

Av intresse att notera är korrelationen mellan omsättning och anställda i de olika 

tillverkningsenheterna eftersom överensstämmelsen enligt ovanstående grafer 

förefaller vara låg. Plottade mot varandra uppvisar dessa variabler sambandet: 

Anställda som funktion av omsättning

y = 51.194x + 42.59

R2 = 0.2581
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Figur 16: Sambandet mellan antalet anställda och omsättningen i de olika 
tillverkningsenheterna. 
 

Detta positiva samband uppvisar en regressionskoefficient på under 0,3, vilket 

förklarar diversifieringen i resultaten ovan avseende innovation och ET beroende 

på om de tar hänsyn till antalet anställda eller omsättningen.  
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8 Diskussion kring undersökning och resultat 
 
Kapitlet diskuterar de resultat som presenterades i föregående kapitel. Möjliga 
orsaker till erhållna värden, stödjande och motsägande resultat samt 
orsakssamband presenteras. 
 
Undersökningen utförd på 24 produktionsanläggningar visar att det finns ett 

positivt samband mellan en större andel ET och antal registrerade patent158159. 

Detta samband var vad som redan innan studien utfördes misstänktes föreligga. 

Vad som är intressant att diskutera är vilka faktorer som påverkat resultatet, vilka 

avvikelser som påträffats samt hur detta förhåller sig till teorin.  

 

8.1 Resultatet utifrån teori och tidigare forskning 
 
Sambandet mellan graden av ET och innovation kan förklaras utifrån ett 

beroendeförhållande. Ett sådant skulle kunna innebära att delarna i ett 

sammanhang inte är inbördes oberoende och att helheten är mer än de ingående 

delarna. Om hela tillverkningsprocessen ligger inom ett företags kontrollsfär kan 

det vara lättare att finna nya tillämpningsområden för gamla produkter och nya 

lösningar på problem. Hela processen och teknologin bakom kan överblickas och 

en enda utbildad anställd kan ha förståelse för all teknik som omfattas av 

tillverkningsprocessen.  En tankegång som får stöd i tidigare forskning av bland 

annat Bengtsson et al160. Det är rimligt att tänka sig att ett företag som bara 

tillverkar en liten del av ett större system har svårt att ens greppa den 

problemrymd och kontext som produkten och marknaden befinner sig i, än mindre 

finna lösningar på dessa okända problem 

 

Omvänt kan man argumentera för att den specialisering som ett fokus på bara en 

liten del av en produktlinje ger skulle ha kunnat leda till mer innovation. Om man 

till hundra procent kan fokusera på det man gör bäst skulle det kunna leda till 

                                                 
158 Med ett undantag. Det visade sig under undersökningen att tillverkningsenheten inom 
Busak+Shamban i Polen inte hade någon mätbar innovation över huvud taget då denna relativt 
nystartade fabrik skötte sin produktförbättring genom Busak+Shamban huvudkvarter i Stuttgart, 
Tyskland. Innovationsindex för denna tillverkningsenhet blev således noll trots att hela produkten 
tillverkades i fabriken och ET således var 100. Då en tillverkningsenhet med extern F&U 
avdelning ansågs falla utanför ramen för denna undersökning togs detta extremvärde bort. 
159 Se Bilaga 2 för detaljerad information om de olika respondenternas svar.  
160 Bengtsson et al (2005) 
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ökad flexibilitet och innovation. 161  Skälet till att det inte gäller i den här 

undersökningen är sannolikt att produkterna som tillverkningsenheterna 

producerar trots sin enkelhet utgör en viktig del av den totala lösningen.  

 

Två motiv, taktiska och strategiska, till outsourcing nämndes i syfte att skilja 

mellan kortsiktiga och långsiktiga mål med verksamheten som kan tänkas finnas 

vid ett outsourcingbeslut. Vår undersökning har lett fram till att det är de 

strategiska som hänger samman med företags utvecklingsförmåga. De taktiska 

kan kopplas till företags vilja att på kort sikt sänka kostnaderna.  Tre krafter; 

kostnader, flexibilitet och specialisering, som diskuterades under teorikapitlet är 

vanliga orsaker till att fler företag väljer att outsourca och kan utifrån vår studie 

ses som taktiska motiv.  

 

Då utredningens fokus varit att undersöka om det finns något förhållande mellan 

ET och fler innovationer säger resultatet därav lite om det inbördes beroende som 

bör beaktas mellan dessa variabler vid byte av produktionsstrategi 162 . Vår 

undersökning och de resultat som genererats bör beaktas utifrån de fördelar och 

nackdelar som finns med att outsourca delar av verksamheten. På kort sikt kan det 

möjligen finnas kostnadsbesparingar att göra genom att outsourca, men enligt 

resultaten är det långsiktigt bättre att tillverka o-ringar inom koncernen. Då 

lyckade innovationer innebär utveckling och en framtida införtjäningsförmåga bör 

denna ställas mot de kortsiktiga vinsterna. Företaget ska därav inte förhasta sig in 

i något kortsiktigt beslut utan agera mer strategiskt i sin utvärdering.  

 

Intressant är att se till vad för slags innovationer som en större andel ET 

respektive outsourcing leder till. Ett beslut att outsourca kan i sig leda till 

innovationer men dessa blir ofta mer produktspecificerade och av snävare karaktär. 

Tänkbart är att en större andel ET leder till fler process och 

verksamhetsövergripande innovationer då företag arbetar över ett bredare 

spektrum och har en överskådlig bild av verksamheten. Företag med outsourcade 

tillverkningsgrenar kan tänkas bli mer specialiserade inom valda områden, vilket i 

sig kan leda till bättre produkter och fler patent. Men det säger lite om den 

                                                 
161 Metall (1997), se diskussion i teorikapitlet 
162 Hill (1993) 
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övergripande verksamheten på längre sikt. Det kan tänkas att företag med ett 

bredare perspektiv på innovation, som en övergripande verksamhetsutvecklande 

mekanism, har lättare för att utvecklas än de företag som fokuserar på enskilda 

områden. Resultatet att det finns ett positivt samband mellan en större andel ET 

och fler registrerade patent kan fungera som en alarmklocka åt de företag vars 

verksamhetsutveckling och konkurrensfördelar till stor del bygger på F&U. Vår 

undersökning motsäger härmed bland annat Glass & Saggis163 resonemang, om att 

en ökad outsourcing frigör utvecklingsresurser inom kärnområdet, så till vida att 

de resurser som på kort sikt tillförs minskar på lång sikt i takt med avtagande 

utvecklingsförmåga. 

 

Teorikapitlet diskuterade sambandet mellan olika produktkategorier, såsom 

specialprodukter, standardprodukter och kundbaserade produktlösningar, och 

lönsamhet. Dock kan det samband som teorin talar om mellan en högre lönsamhet 

och outsourcing av enklare produkter inte säkerställas utifrån vår studie. Studien 

bygger på en enkel produkt men bortser från lönsamhetsaspekten. Fler 

registrerade patent säger i det här fallet lite om företags lönsamhet.  

 

Resultatet för undersökningen kan anses gå i linje med den undersökning som 

utförts av Bengtsson et al vilken ser outsourcing som ett hot mot 

beroendeförhållandet mellan företags inneboende kompetenser. Med synen på 

patent som ett resultat av ett företags samlade kompetenser kan ett samband ses 

mellan studierna. En större andel ET kan tolkas som en högre effektivitet och det i 

samband med fler patent indikerar på en bättre korrelation mellan företags olika 

aktiviteter. Därmed anses företag med en lägre andel ET samt färre patent ha 

hamnat i ett så kallat ”lärdilemma”164. Patent kan även tolkas som en produkt av 

företags kärnkompetenser.  

 

Den klassiska teorin kring outsourcing syftar, som nämnts, till att lyfta fram 

företags kärnkompetenser. Utifrån vårt samband mellan en högre andel ET och 

fler patent, baserat på definitionen av patent som en produkt av kärnkompetenser, 

motsäger resultatet av studien teorin om outsourcing.  

                                                 
163 Glass & Saggi (2001) 
164 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) 
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Undersökningen kan i enlighet med de negativa konsekvenserna av en ökad 

finansiell styrning av företag165 ses som ett bevis på att det är väsentligt att satsa 

på intern produktionsutveckling. Detta trots att produktionsutveckling kan vara 

svårt att kvantifiera och påvisa i finansiella termer. Studien av Hölzl et al stödjer 

även vårt resultat på så vis att studien till en början ser flera taktiska vinster med 

att outsourca men som företag strategiskt förlorar på 166 . Det faktum som 

Bengtsson et al presenterat, att samspelet mellan produktion och utveckling bryts 

upp och måste nyskapas samt att företag måste ha tillräcklig kompetens för att 

generera ny kunskap från andra företag vid outsourcing, ges ytterligare kraft 

utifrån resultaten av vår studie.  

 

Vad vår undersökning direkt förkastar är Liebeskind et als 167  argument att 

outsourcing ökar innovationsförmågan i mogna branscher vars prestationer anses 

vara nära sammankopplade med förmågan att identifiera, isolera och lösa ett 

självständigt tekniskt problem.  

 

8.2 Tolkning av resultaten 
 
En grafisk tolkning av resultaten från undersökningen om sambandet mellan 

innovation och graden av ET kan illustreras med nedanstående graf: 

                                                 
165 Bengtsson, Berggren & Lind (2005) 
166 Hölzl, Reinstaller & Windrum (2005) 
167 Liebeskind et al (1996) 
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      Egentillverkning 

Figur 17: Grafisk tolkning av resultatspriding 

 

Av vikt att notera är den stora variationen vid hög ET (a) och den relativt lilla 

variationen liten vid låg ET (b). Varför föreligger detta samband? En rimlig 

förklaring skulle kunna vara att hög ET är en förutsättning men inte en garant för 

innovation. Med en hög ET och samtidigt innovationsstödjande struktur i form av 

utvecklingsvänlig management, en stor F&U budget och hög andel teknisk 

personal kan innovationsskapande miljöer utvecklas. Men med enbart en hög ET 

genereras låg eller ingen innovation. Detta förefaller logiskt men mer intressant är 

att diskutera varför inget företag i undersökningen med låg ET uppvisat någon 

signifikant innovationstendens. Enligt resonemanget ovan skulle det kunna 

förklaras med att brist på helhetssyn och insikt i slutanvändningen påverkar 

innovationen negativt men sannolikt finns det även fler förklaringsvariabler. 

Dessa skulle kunna vara att företag med ET på runt 20 % är mer av karaktären 

legoföretag än konstruktionsföretag. De som tillverkar specifika delar på order 

från externa uppdragsgivare med rätigheterna till produkterna hos en utomstående 

 

utfallsområde 

a 
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part har svårt att skapa något större innovationsutrymme, i synnerhet legalt 

skyddat sådant.   

 

Naturligtvis måste man till sist fråga sig vilken variabel som är drivande. Ökar ET 

på grund av att innovationen ökar eller ökar innovationen när ET ökar? För att 

göra en entydig bevisning behövs en tillförlitlig tidsstudie, vilken inte är 

tillgänglig. Rent intuitivt känns dock den förra förklaringen naturligare. Det är 

svårt att föreställa sig argument för att ett företag som av okänd anledning ökade 

sin innovationsförmåga också skulle öka sin ET som ett resultat av detta. Som 

nedan diskuteras finns flera goda argument till varför en ökning i ET ökar 

innovationen och det är med den föreställningen denna undersökning är gjord och 

analyserad. En rapport med den omvända frågeställningen skulle vara intressant 

att genomföra men måste då utföras med utgångspunkt i olika homogena företag 

med varierande grad av innovation där graden av ET därefter analyseras. Detta 

ligger dock utanför ramarna för denna rapport.  

 

En annan fråga som är intressant att diskutera är avvikelsen mellan sambandet 

innovation och ET beroende på om man använder omsättning eller antalet 

anställda som jämförande företagsvariabel. I en så pass homogen bransch, till stor 

del till och med inom samma koncern, kan man ställa sig frågan varför sambandet 

mellan innovation och ET är tydligare när man tar hänsyn till omsättning än när 

man tar hänsyn till antalet anställda? Problemet har två dimensioner: 1). Varför 

korrelerar antalet anställda så dåligt med omsättningen i en så likartad bransch och 

2). Varför är det just omsättningen som påvisar ett tydligt samband med 

innovation? 
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Den första frågan illustreras med nedanstående graf 

Anställda som funktion av omsättning
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Figur 18: Sambandet mellan anställda och omsättning i de undersökta företagen.  

 

Sambandet är förvånande, det borde rimligen ligga i Trelleborgskoncernens 

intresse att uppnå samma effektivitet i olika tillverkningsenheter, vilket 

ovanstående tyder på att fallet inte är. Förklaringarna kan vara heterogena 

sammansättningar av humankapital i olika länder, olika teknisk nivå på utrustning 

och logistiska lösningar, transportvillkor, geografiska lägen på fabrikerna med 

tillhörande infrastrukturella olikheter, skatter, nationellt löneläge, byråkratiska 

hinder och olika managementfilosofier och företagskultur.  

 

Den andra frågan, varför omsättningen korrelerar bättre med innovation än vad 

antalet anställda gör kan ligga i de olika utbildningsnivåerna hos de anställda. 

Enligt Coulon är F&U utgifterna och andelen teknisk personal bättre 

innovationsvariabler168 än bara antalet anställda, ett av skälen till att vi valt bland 

annat just dessa variabler i undersökningen. Omsättningen styr indirekt F&U 

                                                 
168 Coulon (2005) 
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utgifternas nominella storlek och därmed innovationen. Arbetare på golvet, om än 

många till antalet, har normalt varken incitament eller förmåga att tekniskt 

utveckla de produkter som tillverkas.  

 

Det hade slutligen varit intressant att mäta innovation som funktion av bara F&U, 

men då en stor del av de undersökta företagen inte hade en specificerad budget 

inom detta område fanns inte underlag i resultaten för en sådan jämförelse.  

 

8.3 Analys av specifika faktorer i fallet Busak+Shamban 
 
De resultat som undersökningen genererat var efter studien av intresse att 

återkoppla på Busak+Shamban. Ett möte bokades in med ledningen där 

funderingar och åsikter kring studien utböts.  

8.3.1 Busak+Shambans reflektioner kring innovation och ET 
Resultatet ansågs inte förvånande då Andersen på Busak+Shamban i Helsingör  

redan innan studien utfördes sett ett positivt samband mellan ET och företagets 

utveckling.  

 

”Ser man helheten och kundernas behov är det lättare att utveckla 
nya produktlinjer” 169. 

 

ET ansåg man medför en helhetssyn på verksamheten som automatiskt genererar 

fler idéer och gör hela processen överskådlig, vilket Anderson menade bör leda 

till effektivare produktion. Viktigt är att förstå marknaden och vilka behov som 

finns, material som gummit ska samverka med och vilka teknikiska lösningar som 

ligger bakom produkterna170. 

 

Busak+Shambans syn på innovation var att teknisk utveckling anses vara en 

nödvändig faktor för bibehållandet av konkurrensfördelar på marknaden. 

Motiveringen därtill var att det pågår en ständig kamp att leda och bevaka 

utvecklingen inom branschen. Branschen präglas av stora aktörer som knyter 

leverantörer till sig, varför en viss typ av inlåsning förekommer. När en kund, 

                                                 
169 Intervju, Andersen (2005) 
170 Ibid 
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särskilt inom flygindustrin, valt en leverantör av packningar är byteskostnaderna 

höga, vilket man ser som en konkurrensfördel. Men dessa inlåsningseffekter 

riskerar vara kortsiktiga och det är bara med produktutveckling som en ledande 

position kan bibehållas över tiden171. 

 

Faran som Andersen såg med att satsa på enbart kärnkompetensen, tillverkning av 

PTFE- höljet, var att en för hög grad av specialisering inriktar verksamheten till 

att fokusera på försäljning av övriga produkter och det blir svårare att urskilja var 

på marknaden problem och förbättringspotential finns. Det är då svårt att veta 

vilken problemlösande teknik som är tillgänglig hos konkurrenter eller ens inom 

den egna koncernen. Andersen betonade att de flesta innovationer är utvecklingar 

av redan befintliga produkter snarare än nya tekniska lösningar varför det krävs en 

viss innovationshistoria för att kunna generera nya lösningar. Dessutom har det 

visat sig att en positiv spiraleffekt sätts igång vid egentillverkning. Om företaget 

kan erbjuda en helhetslösning snarare än dellösningar fås fler avancerade 

utmaningar från kunderna, vilket i sin tur blir en utmaning för 

forskningsavdelningen inom företaget att generera nya produkter som i slutändan 

gynnar innovationsförmågan172.  

 

Utifrån resonemanget att egentillverkning skulle ge Busak+Shamban en större 

utvecklingspotential, som uppskattas av marknaden, ansåg man sig kunna 

acceptera ett kostnadsläge på 5 till 20 procent över konkurrenternas. Enligt 

Andersen anses en tillverkning av helhetslösningar som viktigt då det ger fler 

uppdrag och kunderna förväntar sig nya innovativa produkter173. 

8.3.2 Busak+Shambans analys av outsourcing 
Resultatet för studien var i linje med Busak+Shambans analys av outsourcing, 

särskilt gällande de risker som kan tänkas föreligga. Den primära farhågan för 

Busak+Shamban vid en outsourcingsituation menade Andersen var hur det skulle 

påverka kvalitén och reliabiliteten på produkterna. Eftersom namnet på den 

slutliga packningen kommer vara Busak+Shamban, oavsett vem som egentligen 

producerat o-ringen, bär företaget ansvaret och måste kunna garantera passform, 

                                                 
171Intervju, Andersen (2005) 
172 Ibid 
173 Ibid 
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hållbarhet och tålighet mot yttre element. Kvalitén som i dagsläget skulle kunna 

garanteras genom en produktion inom koncernen på Malta är i dag inte på 

tillräckligt hög nivå. Trots att anläggningen idag används av Industrial och 

Automotive samt klarar av en krävande produktion är en del ombyggnationer 

nödvändiga för att anpassa den till att producera o-ringar. Andersen sade sig dock 

inte hysa några farhågor om att den inte skulle kunna utvecklas och lyftas upp till 

en högre kvalitetsnivå på relativt kort sikt.  

 

Förutom kvalitet och reliabilitet sågs leveranssäkerhet som en annan viktig aspekt 

att beakta. Med leveranssäkerhet menade Andersen den 24 timmars markservice 

som garanterar kunder reservdelar var som helst i världen de befinner sig i 

händelse av problem. Busak+Shamban utlovar, i enlighet med servicegarantin, att 

utöver standard leveranser, förse kunder med packningar inom en till fyra veckor. 

Garantin är en viktig konkurrensfördel som riskerar att gå förlorad eller att 

drabbas av förseningar om tillverkningen av o-ringar outsourcas. Andersen 

menade även att det inte är säkert att en extern leverantör kan möta plötsliga 

ökningar i order eller kunna ställa om produktionen tillräckligt snabbt i händelse 

av teknologiska eller designmässiga förändringar.  

 

En annan farhåga som framkom under mötet var vad som händer med företagets 

egna framgångsrecept, företagshemligheter, av polymer. Förläggs produktionen 

på en tredje part kommer denna att få kännedom om Busak+Shambans 

tillverkningsprocesser och materialkompositioner varvid viktig information kan 

komma i fel händer174.  

 

Andersen såg även en fara med att hamna i ett läge där efterfrågan på o-ringar blir 

för liten för att motivera fortsatt produktion inom Busak+Shamban. Då andra 

aktörer tar över alltför stora marknadsandelar kommer Busak+Shambans 

genererade intäkter att sjunka. Sjunkande intäkter från försäljning av o-ringar 

skulle även det leda till mindre resurser och färre satsningar på kemister och andra 

nyckelpersoner som driver innovation. Utifrån den synvinkeln såg Andersen även 

en koppling till studien. Ett sådant scenario skulle kunna innebära att 

                                                 
174 Intervju, Andersen (2005) 
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kompetensen att anpassa produkter, om till exempel en huvudkund bestämmer sig 

för att byta olja i de applikationer där packningarna används, inte längre finns, 

vilket motiverar en flytt till produktionsanläggningen på Malta. 

8.3.3 Busak+Shambans kommentarer kring undersökningen 

Resultatet av undersökningen såg Andersen som en bekräftelse på tidigare 

misstankar om att ett samband mellan ET och utveckling föreligger. En spontan 

reaktion var valet av produktionsanläggningar, för att mäta andel registrerade 

patent i förhållande till ET, där man bör beakta på vilket sätt dessa har uppstått. 

Andersen menade att man bör beakta om dessa uppstått som ett resultat av 

utflyttning av verksamheter eller genom en naturlig organiskt växande verksamhet. 

Produktionsanläggningen i Polen, där studien påvisade hundra procent 

egentillverkning men inga registrerade paten, har uppstått som en utflyttad 

verksamhetsgren där fokus har varit på att enbart producera till låga kostnader. 

Fabriken i Helsingör däremot har startat i relativ liten skala och utökats i takt med 

att efterfrågan ökat. Det finns planer på att anläggningen i Polen ska bemannas 

med tekniskt kunnig personal då man ser ett ökat behov av att kunna sköta 

utveckling av produkter på plats. Resultaten från vår studie understödjer 

föraningarna Busak+Shamban haft att utveckling och kontroll av de egna 

produkterna går hand i hand.  

 

De direkta följderna som Andersen menade att undersökningen får för företaget är 

som ett beslutsunderlag kring att förlägga produktionen av o-ringar koncerninternt 

på Malta. Detta då produktionsanläggningen där kan producera till lägre kostnader 

samt att Busak+Shamban bibehåller kontrollen över produktionen.  

 

 Det som studien säger ansåg Andersen var förenligt med företagets uttalade 

kärnkompetenser, att leverera högkvalitativa lösningar till sina kunder, samt var 

den förenlig med de trender marknaden påvisat, att aktörerna blir större genom 

bland annat sammanslagningar. Utifrån studiens resultat ser Busak+Shamban 

hellre en satsning på att utöka den geografiska spridningen än att outsourca. Ett 

exempel på det är planer som idag finns på att anlägga nya tillverkningsenheter i 

Brasilien för att stödja den sydamerikanska flygindustrin. Dessutom undersöks 
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möjligheten till horisontell integration genom att köpa upp kompetens inom 

exempelvis fogmassa till flygplan175.  

 

8.4 Hur Busak+Shamban påverkas av resultaten 
 
För Busak+Shamban kan undersökningen ge deras utredning en ny synvinkel. Sett 

enbart utifrån vår innovationsdimension av outsourcing bör Busak+Shamban inte 

lägga ut tillverkningen av o-ringar på externa parter. Detta då undersökningen har 

påvisat ett samband mellan en högre innovationsförmåga vid egentillverkning. 

Vad vår undersökning direkt säger är att utvecklingsförmågan riskerar försämras 

och det försprång inom branschen som Busak+Shamban har kan mattas av till 

följd av outsourcing. Busak+Shambans kunder utgörs till största delen av stora 

aktörer som ser på köp av tätningslösningar som en långvarig relation där 

produktkvalitet, tekniskt kunnande och förtroende är viktiga faktorer. 

Busak+Shamban säljer kundlösningar och professionellt applikationskunnande 

varför det är viktigt att helheten av produkterna kan garanteras vara av god 

kvalitet. Skulle det uppstå något fel på o-ringarna riskerar det även påverka PTFE-

delen negativt och kan leda till förlorade kunder samt sämre förtjänst. 

 

Trots medvetenheten om att o-ringar klassas som en enkel produkt, vilket enligt 

teorin om outsourcing lämpar sig bra att lägga ut externt, utgör produkten en 

viktig del av helheten. I Busak+Shambans produktspecifikation klassas 

gummimaterialet som den del av tätningslösningen som är mest känsligt för olika 

hydrauliska vätskor176. I produktspecifikationen beskrivs hur viktigt det är att rätt 

gummiblandning används samt att blandningen och senare den färdigframställda 

o-ringen genomgår olika tester innan den slutgiltiga tätningslösningen sätts 

samman. Utifrån de rent produkttekniska risker som finns med att förlita sig på att 

externa aktörer vidtar samma noggrannhet med vilka blandningar som används 

och genomför utförliga tester av gummimaterialet bör Busak+Shamban tillverka 

o-ringarna på någon utav sina egna tillverkningsenheter, lämpligen Malta.  

 

                                                 
175 Intervju, Andersen (2005) 
176 se kapitlet om företagsfakta 
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Om inte gummikomponenten utgjort någon särskilt viktig del eller att 

applikationskunnandet samt pålitligheten och förtroendet för produkten varit ringa 

viktiga ser vi inga hinder med att outsourca tillverkningen. Men Busak+Shamban 

bör noga utreda vad som verkligen utgör kärnkompetenser, risken finns att 

företaget outsourcar en produkt som är viktigare än vad man trott. Som påpekats i 

teoriavsnittet bör Busak+Shamban vara försiktig med vad de outsourcar. De bör 

också vara medvetna om att underleverantörerna lär sig den information om en 

produkts olika egenskaper och komponenter som de tar del av. Skulle det visa sig 

att gummikomponenten utgör större konkurrensfördelar än vad Busak+Shamban 

bedömt kopieras de snabbt utanför företagets kontroll. 

 

Sett utifrån ett kostnadsperspektiv kan det finnas fördelar med att låta en extern 

aktör med lägre produktionskostnader sköta tillverkningen. Dock har 

Busak+Shamban egna produktionsanläggningar där tillverkning till låga kostnader 

kan ske. Alternativet som Busak+Shamban presenterat till outsourcing är som 

nämnts att flytta tillverkningen till Malta där tillverkningskostnaderna är lägre. 

Detta resonemang försvarar vår slutsats att företaget själv bör tillverka o-ringarna.  

 

Slutligen, sett utifrån de kärnkompetenser som Busak+Shamban uttalat177 är de av 

intresse att återkoppla till ovan förda resonemang. Detta för att se på vilket sätt 

undersökningen och outsourcing generellt sett kan medföra konsekvenser för 

dessa.  

 

 Förmåga att leverera fullständiga tätningslösningar till flygplan: 

Busak+Shamban riskerar förlora kontrollen över förmågan att leverera 

fullständiga tätningslösningar till flygplan. En extern tillverkare kan på 

olika sätt fördröja eller försämra delar av den totala tätningslösningen. 

På sikt kanske inte teflonet i sig utgör den enda konkurrensfördelen 

utan enbart tillsammans med gummikomponenten. Därför är det 

viktigt att behålla tillverkningen av O-ringen inom företaget. Vidare 

finns en risk att flexibiliteten att snabbt plocka fram olika typer av 

                                                 
177 se kapitlet om företagsfakta 
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produkter för snabba leveranser fördröjs av externa kontrakt med 

underleverantörer. 

 

 Har expertis inom utveckling av material: Expertisen inom 

utveckling av material ligger (vid ett beslut att outsourca tillverkningen 

av o-ringar) inte längre under Busak+Shambans kontroll och det blir 

svårt att garantera sina kunder att produkterna är av pålitligt och 

högkvalitativt material. Det är inte självklart att en extern aktör besitter 

samma tekniska kunnande eller är beredd att satsa på F&U i samma 

skala som Busak+Shamban kräver. Vidare kan rutinerna för kontroll se 

annorlunda ut hos underleverantörer. 

 

 Skapar innovativa designlösningar: Skapandeförmågan av 

innovativa designlösningar kan på sikt urholkas. Risken finns att 

innovationsförmågan tillslut utgörs av tillverkning av produkter som 

inte utgör någon särskild inträdesbarriär och är lätta för konkurrenter 

att kopiera. Det finns risker med att förlita sig på enbart tillverkning av 

vad som i dagsläget klassificeras innehålla företagets kärnkompetenser. 

Förhållandet kan förändras och i framtiden kanske det är 

gummikomponenten som står för kärnkompetensen, något som bör 

begrundas. Busak+Shamban kan ha missbedömt o-ringarnas betydelse 

för den framtida produktutvecklingen. 

 

 Testar produkterna inom företaget: Busak+Shamban uttalar att 

företaget testar alla sina produkter inom företaget. Detta blir svårt att 

göra för hela tillverkningsprocessen då delar av totallösningen 

tillverkas externt. Vid ett beslut att utkontraktera delar av 

tillverkningen återstår endast en slutprodukt att testa, vilken i sig kan 

framstå som felfri men eventuella dolda fel blir svårare att upptäcka 

och rätta till. Även framställningen av gummit blir svårt att testa, det 

kan till exempel röra sig om fel i själva tillverkningsprocessen som 

ligger utom Busak+Shambans kontroll. 
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 Finns representerade globalt och tillhandahåller en global produkt 

support för sina produkter: Outsourcing medför rimligtvis inte 

direkt något problem för själva supportfunktionen. Men indirekt kan 

det bli svårare att garantera kunderna information kring vad för slags 

material som används, information om ledtider, lagerhastighet, vilka 

leveranstider externa parter kan tänkas ha, hur flexibla dessa är vid 

ändrade förhållande etc. Avståndet mellan företagets produkter ökar 

vid outsourcing, vilket medför problem att ge effektiv support.  

 

 Har mer än 50 års erfarenhet inom Flygindustrin: Då 

Busak+Shamban har mer än 50 års erfarenhet inom Flygindustrin bör 

företagets långa historia och professionalism inom detta område inte 

ringaktas. En missbedömning och felaktig produkt kan få förödande 

konsekvenser för företagets rykte och fortsatta verksamhet. 
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9 Slutsats 
 
En sammanfattning av resultaten utifrån syftet med arbetet presenteras. 
 
Sammanfattningsvis är det lämpligt att besvara syftet med uppsatsen. Syftet med 

uppsatsen är att ta reda på om det föreligger ett samband mellan graden av 

egentillverkning och innovation och i så fall hur detta samband ser ut. Själva 

undersökningen har påvisat ett positivt samband mellan innovation och ET där 

innovation ökar proportionellt med ET.  Sambandet antar förenklat formen av en 

linjär kurva med lutningen 0,1 med x-variabeln ”ET i procent” och y-

variablen ”viktad innovation per 100mkr omsättning”. Sambandet har 

regressionskoefficienten 0,58 och bedöms därför vara starkt. Sambandet kan 

illustreras schematiskt som: 

 

 

 

Figur 19: Förenklad illustration av sambandet mellan innovation och egentillverkning 

 

För Busak+Shambans del rekommenderar författarna att ur ett 

innovationsperspektiv på utkontraktering, c'eteris p'aribus, inte lägga ut 

produktionen av högkvalitativa o-ringar på externa aktörer.  

 
Reliabiliteten i undersökningen anses med de avgränsningar som gjorts vara 

hög 178 . Svaren har tolkats på en högre nivå än rent numeriskt. Den externa 

                                                 
178 Se ”Validitet och Reabilitet” kap 2.2 

 

 

Innovation 
(Patent * II per 100 
msek omsättning) 

Egentillverkning (%) 

y = 0.1 x 
R2 = 0.6 
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validiteten är dock låg, resultatet säger bara något om förhållandena på enkla 

produkter i homogena, mogna branscher. Med detta sagt kan det konstateras att 

regressionen mellan innovation, så som definierad av författarna i denna rapport, 

och graden av ET ligger på nära 0,6, ett mycket högt värde för ekonomiska 

samband179. Detta tycks tyda på en hög intern validitet. Skälet till det kan dock 

vara flera. En förklaring kan naturligtvis vara slump, antalet undersökta enheter är 

inte så stort att dragande av statistiskt ogrundade slutsatser inte kan uteslutas. En 

annan att undersökarnas fördomar och för- förståelse påverkat resultatet i en 

förväntad riktning. Denna påverkan kan dock enligt diskussionen i kapitlet om 

källkritik inte teoretiskt vara större än 30 %. Eftersom dokumentation med 

fastställda gränsvärden enligt kapitlet om undersökning vidare begränsar 

tolkningsutrymmet är denna möjliga felkälla inte större än högst 10 %, vilket inte 

förändrar den höga korrelationen i undersökningen. Den mest troliga förklaringen 

till det starka sambandet måste därför bli att det verkligen föreligger ett signifikant 

samband mellan graden av ET och innovation så som definierat av författarna.  

 
Det vetenskapliga bidraget med denna uppsats är en indikation på hur andelen ET 

i ett företag kan hänga ihop med innovation. Detta kompletterar tidigare teorier 

om outsourcing med ännu ett område att beakta inom ramen för beslut om 

outsourcing. Eftersom tidigare forskning på området är mycket knapphändig bör 

denna undersökning inom sin avgränsning, trots sin relativt begränsade 

omfattning, ha en viss betydelse. Det är författarnas förhoppning att uppsatsen kan 

väcka intresse och nyfikenhet inför fenomenet ET i förhållande till Innovation så 

att framtida forskning kan utveckla och ge vidare svar på sambandet mellan dessa 

variabler. 

                                                 
179 Bengtsson (2005)  
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10 Förslag till vidare studier 
 
I det här kapitlet ges förslag till vidare studier inom ramen för det presenterade 
fallet. Under uppsatsarbetet har tankar och idéer genererats som inte legat direkt 
i linje med vad vårt syfte ämnat utreda men som kan anses intressanta att vidare 
fördjupa sig inom. 
 
Studien visar att med de definitioner som antagits av författarna och under 

förhållandet att alla övriga påverkningsvariabler hålls lika så finns det ett samband 

mellan ET och innovation. Det vore intressant att se på de olika variabler som 

påverkar innovation enskilt. En känslighetsanalys för att få svar på vilken enskild 

faktor som bidrar mest till innovation, F&U, ET, var man är placerad eller i vilken 

bransch, skulle vara en givande men omfattande undersökning.  

 

Andra idéer som uppkommit men som lämnats obesvarade under arbetet med 

uppsatsen är hur olika typer av innovation, till exempel paradigm- och 

positionsinnovation, påverkas av graden av ET. Det vore också intressant att 

genomföra samma undersökning på andra branscher och produkter. Blir resultatet 

det samma om man studerar mer avancerade produkter eller nya 

snabbföränderliga marknader? Har det någon betydelse om branschen är mogen 

eller ny? En tidsdimension skulle kunna användas för att undersöka om ET 

påverkar innovation eller vice versa och om sambandet kanske förändras över 

tiden. En annan intressant undersökning skulle kunna vara att se om sambandet är 

enkelt eller om det är så att fler innovationer leder till en större andel 

egentillverkning? 

 

Ytterligare intressanta aspekter att studera är hur outsourcing påverkar den 

samlade kompetensen i företag? Blir företag mer specialiserade och hur ser den 

långsiktiga utvecklingsförmågan ut? 

 

Outsourcing är ett vitt begrepp som lämnar dörren öppen för många olika 

undersökningsmöjligheter. Beslutet att outsourca kan vidare studeras utifrån 

motiv som tid, kostnader, flexibilitet, kontroll och kvalitet. 
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Bilaga 1  
 
Företag deltagande i studien 
 
Företagen presenteras med namn, plats, kontaktperson på företaget och dennes 
kontaktuppgifter samt när intervjun skedde. Tre företag har valt att vara helt 
anonyma och kontaktpersonerna på ytterligare två vill inte uppge sin identitet av 
diskretionsskäl.  
 
 
Företag   Adress  
Kontaktperson  Kontaktinformation Datum 
 
 
Aksjö Plastic   Gislaved, Sverige 
Jacob Nilsson  0371 586 740 22 nov. 2005 
 
Anonymt Företag 1  Europa  Hösten 2005 
 
Anonymt Företag 2  Europa  Hösten 2005 
 
Anonymt Företag 3  Europa  Hösten 2005 
 
Aros Polymerteknik  Västerås, Sverige 
Stefan Grönkvist  021 14 00 75  23 nov. 2005 
 
Elastolan   Tierp, Sverige 
Önskar vara anonym  (Växel) 0293 120 00 Hösten 2005 
 
Hydro Polymers  Helsingborg, Sverige 
Jan-Åke Olsson  042 25 02 00  22 nov. 2005 
 
Nolato Polymerteknik  Ängelholm, Sverige 
Johan Skillerstedt  0431 44 90 50 22 nov. 2005 
 
Skega Seals AB (Trelleborg) Ersmark, Sverige 
Niklas Lundström  0910 71 42 00 14 nov. 2005 
 
Specma   Sverige  Hösten 2005 
Önskar vara anonym 
 
SKF   Landskrona, Sverige 
Richard Svensson  0418 578 00  16 nov. 2005 
 
Trekollan   Markaryd, Sverige 
Anders Bjernalt  0433 627 20  21 nov. 2005 
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Trelleborg Sealing Solutions Condé.  Rockwell, Frankrike. 
Önskar vara anonym  (Växel) +33 231591010 Hösten 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Helsingör, Danmark   
Torben Andersen  +45 4927 02 09 7  nov.  2005 
Mianne Petersen  +45 4927 02 01 14 dec. 2005 
Jörgen Leth   +45 4927 02 44 14 dec. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Newtown, England 
Brian Lewis   +44 1686 61 70 00 17 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Rotherham, England 
Peter Benfold  +44 1709 789 800 16 nov 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Woodville, England 
John Blackham  +44 1283 200 058 22 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions  Ashchurch, England 
Guy Burridge  +44 1684 299 111 21 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Bridgewater, England 
Stuart Harris   +44 1278 68 68 00 21 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Livorno, Italien 
Herr Carteni & herr Bosoni +39 0586 226 233 22 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions  Rio Saliceto, Italien 
Fransisco Verchetta  +39 0522 649 642 15 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions  Spilamberto, Italien 
Paolo Bampani  +39 0597 852 42 16 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions Turin, Italien 
Herr Ferrano   +39 011 451 58 20 15 nov. 2005 
 
Trelleborg Sealing Solutions  Czechowice, Polen 
Basalan Bobdan  +48 32 214 06 66 15 nov. 2005 
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Bilaga 2 
 
Sammanställning av de semistrukturerade intervjuerna 
 
Nedan följer en sammanfattning av nyckeltalen från de semistrukturerade 
intervjuerna. Då en del av de undersökta företagen önskat diskretion om den 
företagsspecifika informationen men gett medtycke till att deltaga i en jämförande 
statistisk studie presenteras nedan resultaten från intervjuerna företagsvis men 
utan att namnet på de enskilda företagen redovisas. Några företag har önskat att 
informationen uteslöts helt från undersökningen, vilket har respekterats. 
Ordningsföljden är således slumpmässig och följer inte organiseringen i Bilaga 1.  
 
Företag 1 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 170 
Anställda 40 
 
Egentillverkning (%) 20  
Patent/Mönsterskydd 2 
 
Patent / 100 mkr omsättning 1,2 
Patent / 100 anställda  5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 4  
I procent av total personal 10    2 
 
F&U utgifter (mkr) Ej definierat 
I % av omsättning litet    1  
    
Ej skyddad innovation Ingen policy för process- 

utveckling, innovation eller nya 
användningsområden. Litet  
fokus på nya material. 1 

    
Innovationsindex (II) = Σp / n    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   1,6 
Viktad innovation / 100 anställda   6,7 
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Företag 2 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 210  
Anställda 215 
 
Egentillverkning (%) 95  
Patent/Mönsterskydd 10 
 
Patent / 100 mkr omsättning 4,8 
Patent / 100 anställda  4,7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 10 
I procent av total personal 4,7   2 
 
F&U utgifter (mkr) 4,2 
I % av omsättning 2   1  
    
Ej skyddad innovation. Hög ansökningstakt på nya  
 patent, minst ett nytt vartannat 
 år. Har en relativt hög grad av  
 oskyddade innovationer,  
 ledningen uppskattar att 50% 
 av innovationerna behålls som  
 företagshemligheter. Mycket  
 innovation består i nya designer 
 på produkter som är svåra att 
 mönsterskydda. Mycket kund- 
 specifika innovationer med  
 smalt tillämpningsområde.  2 

  
    
II= Σp / n.    1,67 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   8,4 
Viktad innovation / 100 anställda   8,2  
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Företag 3 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 20 
Anställda 15 
 
Egentillverkning (%) 95 
Patent/Mönsterskydd 2 
 
Patent / 100 mkr omsättning 10 
Patent / 100 anställda  13,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 0 
I procent av total personal 0   1 
 
F&U utgifter (mkr) Ej definierat 
I % av omsättning Litet   1  
    
Ej skyddad innovation. Ingen innovationspolicy 
 ingen oskyddad innovation 1 
    
II= Σp / n.    1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   10 
Viktad innovation / 100 anställda   13.3  
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Företag 4 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 170  
Anställda 110 
 
Egentillverkning (%) 50 
Patent/Mönsterskydd 5 
 
Patent / 100 mkr omsättning 2,9 
Patent / 100 anställda  4,5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 10 
I procent av total personal 9,1   2 
 
F&U utgifter (mkr) 13 
I % av omsättning 8   2  
    
Ej skyddad innovation. Har som policy att aktivt 
 skydda alla nya innovationer 
 legalt genom patent och  
 mönsterskydd.   1 
    
II= Σp / n.    1,67 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   4,9 
Viktad innovation / 100 anställda   9,2  
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Företag 5 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 93 
Anställda 120 
 
Egentillverkning (%) 95 
Patent/Mönsterskydd 4 (delade) 
 
Patent / 100 mkr omsättning 4,3 
Patent / 100 anställda  3,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 5 
I procent av total personal 4,2   2 
 
F&U utgifter (mkr) Ej definierat 
I % av omsättning Litet   1  
    
Ej skyddad innovation. Fokus på processinnovation, 
 systematiska åtgärder för att  
 förbättra effektiviteten och  
 genomströmningen i fabriken.  2 

  
    
II= Σp / n.    1,67 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   7,2 
Viktad innovation / 100 anställda   5,5  
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Företag 6 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 54 
Anställda 65 
 
Egentillverkning (%) 90 
Patent/Mönsterskydd 2 
 
Patent / 100 mkr omsättning 3,7 
Patent / 100 anställda  3,1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 4 
I procent av total personal 6,2   2 
 
F&U utgifter (mkr) 3 
I % av omsättning 5,6   2  
    
Ej skyddad innovation. En del produkter svåra att  

Skydda, många kundspecifika  
lösningar som inte patenteras. 
Stort fokus på processinnovation   3 

  
    
II= Σp / n.    2,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   8,6 
Viktad innovation / 100 anställda   7,2 
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Företag 7 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 14 
Anställda 14 
 
Egentillverkning (%) 90 
Patent/Mönsterskydd 1 
 
Patent / 100 mkr omsättning 7,1 
Patent / 100 anställda  7,1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 1 
I procent av total personal 7,1   2 
 
F&U utgifter (mkr) Inte definierat 
I % av omsättning Mycket liten  1 
    
Ej skyddad innovation. Tillverkar mestadels på kontrakt 
 Forskningsavdelning externt 1 

  
    
II= Σp / n.    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   9,5 
Viktad innovation / 100 anställda   9,5 
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Företag 8 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 270 
Anställda 160 
 
Egentillverkning (%) 100 
Patent/Mönsterskydd 6 
 
Patent / 100 mkr omsättning 2,2 
Patent / 100 anställda  3,8 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 5 
I procent av total personal 3,1   2 
 
F&U utgifter (mkr) 45 
I % av omsättning 17   3  
    
Ej skyddad innovation. Den övervägande majoriteten 
 av innovationerna är design 
 och effektiviseringar i  
 processen som inte skyddas.  2 

  
    
II= Σp / n.    2,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   5,1 
Viktad innovation / 100 anställda   8,9 
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Företag 9 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 30 
Anställda 270 
 
Egentillverkning (%) 90 
Patent/Mönsterskydd 0 
 
Patent / 100 mkr omsättning 0 
Patent / 100 anställda  0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 1 (extern) 
I procent av total personal 0,4   1 
 
F&U utgifter (mkr) Ej egen budget avsatt 
I % av omsättning    1  
    
Ej skyddad innovation. Företag i utvecklingsfas med 
 många nya metodförbättringar, 
 processinnovationer och  
 nya logistiska lösningar. Etablerad  
 på ny marknad med färdiga planer 
 på att starta större utvecklings- 
 avdelning under nästa år. Köper  
 än så länge in den tekniska  
 kompetens som fattas. 3 

  
    
II= Σp / n.    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   0 
Viktad innovation / 100 anställda   0 
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Företag 10 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 32 
Anställda 53 
 
Egentillverkning (%) 35 
Patent/Mönsterskydd 2 (passiva) värde = 1 
 
Patent / 100 mkr omsättning 3,1 
Patent / 100 anställda  1,9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 1 
I procent av total personal 1,9   1 
 
F&U utgifter (mkr) Ej egen budget 
I % av omsättning bedömt liten  1 
    
Ej skyddad innovation. Strävar efter att skydda nya  
 innovationer legalt efter direktiv 
 av huvudägare. Inga policys för 
 interna effektiviseringar.  1 

  
    
II= Σp / n.    1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   3,1 
Viktad innovation / 100 anställda   1,9 
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Företag 11 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 140 
Anställda 95 
 
Egentillverkning (%) 70 
Patent/Mönsterskydd 7 (1 helt eget, 6 delade) 
 
Patent / 100 mkr omsättning 5 
Patent / 100 anställda  7,4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 8 
I procent av total personal 8,4   2 
 
F&U utgifter (mkr) Ingen egen budget 
I % av omsättning Bedömt låg  1  
    
Ej skyddad innovation. Ingen   1 

  
    
II= Σp / n.    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   6,7 
Viktad innovation / 100 anställda   9,8 
 



 
 

102 

 
Företag 12 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 87 
Anställda 120 
 
Egentillverkning (%) 25 
Patent/Mönsterskydd 2 
 
Patent / 100 mkr omsättning 2,3 
Patent / 100 anställda  1,7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 2 
I procent av total personal 1,7   1 
 
F&U utgifter (mkr) Ca 6-7  
I % av omsättning Ca 7,5   2  
    
Ej skyddad innovation. Aktiv strävan att skydda 
 tekniska innovationer och nya 
 designer. Hård konkurrens gör  
 skydd mycket värdefullt. Inget  
 systematiskt fokus på process- 
 förbättringar eller interna 
 effektiviseringar  1 

  
    
II= Σp / n.    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   3,1 
Viktad innovation / 100 anställda   2,3 
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Företag 13 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 100 
Anställda 45 
 
Egentillverkning (%) 50 
Patent/Mönsterskydd 3 
 
Patent / 100 mkr omsättning 3 
Patent / 100 anställda  8,9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 5 
I procent av total personal 11,1   3 
 
F&U utgifter (mkr) 1 
I % av omsättning 1   1  
    
Ej skyddad innovation. Många varunamn, branschen är  
 nischad och flertalet innovationer 
 är så specifika för kunden att de 
 inte är lönsamma att skydda.  
 Jobbar med ISO 9000 för  
 processförbättringar.  2 

  
    
II= Σp / n.    2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   6 
Viktad innovation / 100 anställda   17,8 
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Företag 14 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 45 
Anställda 33 
 
Egentillverkning (%) 80 
Patent/Mönsterskydd 3 
 
Patent / 100 mkr omsättning 6,7 
Patent / 100 anställda  9,1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 3 
I procent av total personal 9,1   2 
 
F&U utgifter (mkr) Inte särskilt i budget 
I % av omsättning Ingen stor post  1  
    
Ej skyddad innovation. Ingenting ledningen tänkt på, 
 Inga styrsystem eller systematiska 
 förbättringar/effektiviseringar.  1 

  
    
II= Σp / n.    1,33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   8,9 
Viktad innovation / 100 anställda   12,1 
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Företag 15 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 216 
Anställda 240 
 
Egentillverkning (%) 35 
Patent/Mönsterskydd 3 
 
Patent / 100 mkr omsättning 1,4 
Patent / 100 anställda  1,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 10 
I procent av total personal 4,2   2 
 
F&U utgifter (mkr) 5 
I % av omsättning 2,3   2  
    
Ej skyddad innovation. Gammalt företag med några 
 utgångna patent som nu skyddas 
 som företagshemligheter. Strävar 
 efter att kontinuerligt förbättra  
 tillverkningsprocessen med ny  
 teknik   2 

  
    
II= Σp / n.    2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   2,8 
Viktad innovation / 100 anställda   2,6 
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Företag 16 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 162 
Anställda 160 
 
Egentillverkning (%) 85 
Patent/Mönsterskydd 8 
 
Patent / 100 mkr omsättning 4,9 
Patent / 100 anställda  5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 15 
I procent av total personal 9,4   2 
 
F&U utgifter (mkr) 1 
I % av omsättning 0,6   1  
    
Ej skyddad innovation. Utvecklar variationer på  
 befintliga skyddade produkter 
 utan att söka ytterligare patent 
 på dessa. Ungefär en tredjedel 
 av nya innovationer är 
 så kundspecifika att de saknar 
 ytterligare marknadsvärde. 
 Övriga förbättringar skyddas 
 legalt.   2 

  
    
II= Σp / n.    1,67 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   8,2 
Viktad innovation / 100 anställda   8,4 
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Företag 17 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 75 
Anställda 54 
 
Egentillverkning (%) 95 
Patent/Mönsterskydd 5 
 
Patent / 100 mkr omsättning 6,7 
Patent / 100 anställda  9,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 2 (+1 processutvecklingsansvarig) 
I procent av total personal 5,6   2 
 
F&U utgifter (mkr) 3 
I % av omsättning 4   2  
    
Ej skyddad innovation. Priset för patent är så högt att  

det inte lönar sig. Bättre att  
lägga pengarna på produkt- 
utveckling. Enligt lednigen är  
det så lätt att gå runt patentskydd 
att företagshemligheter är ett  
mer effektivt skydd   2 
  

    
II= Σp / n.    2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   13,4 
Viktad innovation / 100 anställda   18,6 
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Företag 18 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 150 
Anställda 50 
 
Egentillverkning (%) 90 
Patent/Mönsterskydd 2 
 
Patent / 100 mkr omsättning 1,3 
Patent / 100 anställda  4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 10 
I procent av total personal 20   3 
 
F&U utgifter (mkr) Ej exakt definierad 
I % av omsättning Mycket stor, bedömt 15 % 3  
    
Ej skyddad innovation. Nästan all innovation bevaras  
 Som företagshemligheter. Har 
 Enligt uppgift runt 500 unika 
 produkter och kundspecifika 
 lösningar.   3 

  
    
II= Σp / n.    3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   3,9 
Viktad innovation / 100 anställda   12 
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Företag 19 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 140 
Anställda 100 
 
Egentillverkning (%) ca 75 % 
Patent/Mönsterskydd 6 
 
Patent / 100 mkr omsättning 4,3 
Patent / 100 anställda  6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 10 
I procent av total personal 10   3 
 
F&U utgifter (mkr) Ej avskild i räkenskaper 
I % av omsättning Mycket liten  1  
    
Ej skyddad innovation. Strävar efter att skydda 

men utvecklar mycket  
tillsammans med kunder.  
Arbetar konstant med  
effektiviseringar och nya 
tillverkningsprocesser.   2 
  

    
II= Σp / n.    2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   8,6 
Viktad innovation / 100 anställda   12 
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Företag 20 
 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 20 
Anställda 16 
 
Egentillverkning (%) 95 
Patent/Mönsterskydd 1 
 
Patent / 100 mkr omsättning 5 
Patent / 100 anställda  6,3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 2 
I procent av total personal 12,5   3 
 
F&U utgifter (mkr) Vid behov, när möjligt 
I % av omsättning    1  
    
Ej skyddad innovation. Håller mycket hemligt i företaget. 
 Nyss introducerat en egen variant 
 av Kaizen. Jobbar med nya  
 datasystem och tillverknings- 
 effektiviseringar.  2 

  
    
II= Σp / n.    2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   10 
Viktad innovation / 100 anställda   12,6 
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Företag 21 
 
Variabel Värde    
 
Omsättning (mkr) 400 
Anställda 370 
 
Egentillverkning (%) Bedömt 80-90%  
Patent/Mönsterskydd 5 
 
Patent / 100 mkr omsättning 1,3 
Patent / 100 anställda  1,4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variabel Värde  Innovationspoäng (1-3) 
 
 
Tekniskt personal 17 
I procent av total personal 5   2 
 
F&U utgifter (mkr) 9  
I % av omsättning 2,3   2 
    
Ej skyddad innovation. Betraktar patent affärsmässigt.  
 F&U vill ofta patentera pga. 

tekniskt värde, men det 
 sker bara om det kommersiella  
 värdet bedöms högt nog. Risk  
 för plagiering vägs mot kostnad 
 för ansökan. Mycket är oskyddat  
 som företagshemligheter med få 
 anställda som känner till  
 detaljerna kring produkten, alltid 
 en risk att patentera då tekniken  
 blir känd då den skyddas. Dock  
 viktigt att visa för konkurrenter,  
 anställda, kunder och aktieägare 
 att patent utvecklas, högt  
 marknadsvärde. Gillar inte patent  
 som innovationsmätare, allt kan  
 patenteras bara det är smalt nog.  
 Av vikt är hur mycket mer man  
 säljer med patent än utan. Två  
 strategier för processinnovation:  
 robusthet och kostnadsreduktion.  3 
II= Σp / n.     2,33 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viktad innovation / 100 mkr omsättning   3 
Viktad innovation / 100 anställda   3,3 
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Graf 1* (Utan Polen) 
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Graf 2 
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Graf 2* (Utan Polen) 
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Graf 3 
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Graf 3 * (Utan Polen) 
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Graf 4 

Viktad innovation / anställda som funktion av ET
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Graf 4* (Utan Polen) 
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Graf 5 

Anställda som funktion av omsättning
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The connection between In House Production and 
Innovation. 

- A study of an outsourcing decision 
 

Introduction 
 

This Master Thesis is the result of collaboration between the Lund School of 
Economics and Management and the Trelleborg Group. The background to 
this Master Thesis starts in the Trelleborg affiliated company 
Busak+Shamban in Denmark, a company producing polymer sealing for the 
aerospace industry. Busak+Shamban is facing an outsourcing decision. 
Should they continue to manufacture the rubber ring, a part of the seal, on a 
production plant on Malta within the Trelleborg group, or should they start 
buying the component from an external company. They must decide whether 
they shall make or buy; outsourcing or in house production? 

 
Background 
 
 In today’s dynamic and tough corporate landscape, many companies tend to 

outsource everything that is not the sole core competency of the firm. The 
advantages with such practise must be weighted against the disadvantages. 
Traditionally, arguments that supports an outsourcing strategy states that 
outsourcing can cut costs and make the company focus on its core 
competencies. On the contrary, some research shows that less in house 
production can have negative effects on quality, the efficiency of the supply 
chain network and the productivity in the long run.  

 
 At the same time innovation is a very important factor for profitability and 

business success. Innovation makes a long term competitive advantage for the 
company possible and innovation is the single most important factor for new 
product development.  

 
 The problem is that the influence of the degree of in house production on 

innovation is largely unknown. Very little research has been conducted in this 
field and the few theories used to describe this condition are in contradiction 
with each other.  

 
Purpose 
 
 The purpose of this thesis is to find out whether there is a connection between 

in house production and innovation. If so, the purpose is to define the 
character of this condition. 

 
Methodology 
 

The research undertaken in this essay is a combination of literature research 
and telephone interviews with representatives from 24 different companies in 
Europe in the polymer sealing industry. Most of these companies are within 
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the Sealing Solutions Division of the Trelleborg group but some external 
companies are also included in the survey.  
 
The purpose of the interviews was to gain information about the degree of in 
house production as well as innovation, defined below, in the companies. This 
data was necessary in order to be able to compare in house production and 
innovation and draw conclusions from the records.  
 
The information derived from the research has been analysed in both a 
quantitative and qualitative manner in order to discover a connection between 
in house production and innovation. A new definition of innovation has been 
used in which both process and product innovation is included.  

 
Theory 

 
Outsourcing can be defined as a location of business functions prior executed 
within the company on an external subcontractor. The main areas of interest 
before making such decision traditionally include time, cost, flexibility, 
control, and quality. Advantages with outsourcing are a higher focus on the 
company’s core competencies, a greater spreading of risk, simplified internal 
processes and access to external expertise. Disadvantages to be considered are 
a greater supplier dependency, the risk of communication errors and 
misalignment of interests, and loss of competence.   
 
In this essay, in house production, the opposite of outsourcing, was used as a 
variable to compare the different companies. In house production is defined as 
the percentage of the final product-value, raw materials excluded, which is 
produced at the respective manufacturing units. 

 
Innovation is the process in which new ideas are invented and implemented in 
a society. There are four types of innovation; product, process, paradigm and 
position. This essay focuses on the two first mentioned. Innovation is a very 
important issue for companies since it generates economic growth and creates 
competitive advantages.  
 
From existing theory on innovation the authors have derived a definition of 
the concept suitable for this research. It consists of two parts; patents and an 
innovation index (II). This innovation index (II) is made up of a combination 
of non-protected product improvements, enhancement in process 
effectiveness, new fields of application for old products, R&D expenditure 
and the percentage of technical personnel.  

 
The connection between in house production and innovation is largely 
unknown. Some theories suggest a positive correlation due to better overview, 
some argues that there is no connection at all and some theorises about a 
negative relation because of lack of focus on the core concepts. 
 
Based on the literature studies, however, the authors believe that the argument 
for a positive connection is more convincing. Therefore, a new theory was 
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deployed where a positive correlation between the degree of in house 
production and innovation was assumed.  
 

Result 
 
 The connection between in house production and innovation in the 

investigated companies of this essay can be shown in an x/y diagram: 

Innovation as a function of In House Production

y = 0,0871x + 0,5625

R2 = 0,5821
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Conclusion 
 
 The result shows that there is a connection between in house production and 

innovation, as defined by the authors. This connection is positive: innovation 
increases with a higher degree of in house production. The connection takes 
the simplified shape of a linear equation with a gradient of 0.1 with x defined 
as percentage of in house production and y defined as adjusted innovation per 
100 msek sales. The connection has an R2 of 0.58 and is therefore considered 
strong. The result can schematic be described as: 

 

 Hence, we recommend that Busak+Shamban from an innovation perspective, 
c'eteris p'aribus, not should outsource the production of its rubber rings.  

 

In House 
Production (%) 

y = 0.1 x 
R2 = 0.6 
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Innovation 
(Patent * II per 
100 msek sales) 
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