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Förord 
Under arbetets gång har vår kunskap växt kring området outsourcing, mycket av denna 
kunskap har kommit från våra intervjuer. Vi vill därför tacka våra respondenter Per Haugland, 
ABB; Clas Bergström, Handelshögskolan samt Niklas Riesenfeld, Nordea.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Åke Berglund som har hjälpt oss under resans 
gång. Att skriva denna uppsats hade varit betydligt svårare utan hans stöd och synpunkter. 



Sammanfattning  
Företag verksamma inom tillverkande industrin outsourcar i allt större grad. Outsourcing kan 
både ses som en trend och som ett sätt att söka profitera på en ökad globalisering. Outsourcing 
är dock förknippat både med ökade och minskade kostnader. För att företag skall lyckas skapa 
lönsamhet krävs det att de lyckas optimera nettonyttan av egna och andras aktiviteter.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur outsourcing av industriell produktion påverkar 
företags värde och värdestruktur. Samt att studera huruvida outsourcing av industriell 
produktion, genom den förändrade värdestrukturen, påverkar ett företags kapitalstruktur och 
kapitalkostnad.  
 
För att uppfylla syftet har vi sökt belysa problematiken med outsourcing ur ett värde och 
kapitalkostnadsperspektiv. Detta genom att studera för ämnet relevant litteratur och forskning 
samt att genomföra en intervjuserie. Respondenterna till intervjuserien är valda efter sina 
befattningar och ämneskunskaper, för att söka belysa ämnet ur olika perspektiv.  
 
Av litteraturstudien har det framkommit att det finns olika för och nackdelar förknippade med 
outsourcing av industriell produktion. Företag måste, genom sin unika situation, söka 
tillskansa sig fördelar gentemot sina konkurrenter på någon marknad. Detta kan outsourcing 
bidraga till genom att öka företagens möjligheter att möta marknadsfluktuationer samt att 
fördela riskerna mellan företaget och dess leverantörer. Vidare har vi funnit att företag skall 
fokusera sin verksamhet kring sin kärnkompetens. Detta för att kostnaderna för lärande och 
experimenterande ökar i och med avståndet till kärnkompetensen samt att företag genom att 
inte outsourca sin kärnkompetens kan undvika kostnader förknippade med opportunistiskt 
beteende och maktförskjutningar. Outsourcing påverkar även företagens värdestruktur. Detta 
genom att den ökade flexibiliseringen påverkar företagets immateriella tillgångar. Samt att 
outsourcing bidrar till att minska andelen fasta tillgångar, vilket i sin tur påverka risken och 
kapitalkostnaden för företaget. 
 
Av empirin har det framgått att det finns flera faktorer som påverkar företagens värde och 
kapitalkostnad rörande outsourcing av industriell produktion. Vidare att outsourcing ses som 
ett sätt att öka värdet på den resterande verksamheten. Dock måste företag identifiera sin 
kärnkompetens. Annars riskerar man att outsourca just denna, för företaget unika och 
livsviktiga, kärnkompetens. Vilket innebär en ökad risk att bli utsatt för opportunistiskt 
beteende och hamna i oönskade maktförhållanden.  
 
Studien har påvisat att outsourcing påverkar ett företages värde och värdestruktur. Värdet 
påverkas genom att outsourcing, genom avyttringar och eller uteblivna investeringar, minskar 
det risken i företaget. Förutsatt att företaget kan påvisa samma resultat som tidigare så 
kommer marknaden att värdera företaget högre än före outsourcingen. Värdestrukturen 
påverkas genom att företag som outsourcar tenderar att bli mer nätverksstrukturerade. Detta 
medför en förskjutning av värdet från fasta och eller finansiella tillgångar mot intellektuella.  
Företag kan genom att outsourca blir mer fokuserade kring sin kärnkompetens och ”core 
business”, detta bidrar då till att öka företagens värdedensitet. 
 
Outsourcing av industriell produktion påverkar även företagens kapitalkostnad. Främst genom 
en förändrad kapitalstruktur där ”billiga lån” ersätts med ”dyrt eget kapital”.  
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1.  
 

Inledning 
 
I detta avsnitt ämnar vi presentera bakgrundsfakta till det forskningsämne studien kommer att 
behandla. Vidare kommer en konkret forskningsfråga presenteras. Studiens syfte och 
disposition kommer även att behandlas i avsnittet 
 
Företagandet och företagen har under 1800- och 1900- talen utvecklats från att verka på en 
regional och nationell arena till att bli mer internationella. Detta har i hög grad påverkats 
deras konkurrenssituation och möjligheter.  Idag kan företagens produktion, huvudkontor och 
marknader vara lokaliserade över hela världen. En ökad globalisering ses också som en av de 
främsta drivkrafterna bakom outsourcing av industriell produktion (Bengtsson et al 2005).  
 
”organizations in public and private sectors are increasingly bying in specialists services – or 
outsourcing – allowing them to cut costs and concentrate on their core business activities” 
(Norstedts Fackordböcker, Business, 2002. Beskrivning av outsourcing.) 
 
Även begrepp i sig kan skapa mystifikationer och på så vis bidra till en ibland omotiverad 
acceptans (Monthoux 1978). Det kan dessutom anses möjligt att det är just mystifikationen 
som gör outsourcingen så attraktiv (författarna, jämför Jeverstam et al 2001 & Bengtsson et al 
2005). DiMaggio & Powell (källa Engwall 2001 s 102-103) menar att många organisatoriska 
förändringar bygger på en strävan efter legitimitet och god renommé hos sin omvärld.  
 
”Det finns anledning att betrakta outsourcing som en allt viktigare del i den kommersiella 
världen” (Mahnke 2000, abstract).  
 
Outsourcing av produktion är, och har varit den dominerande trenden inom svensk industri de 
senaste åren (Bengtsson et al 2005). Vi hör tämligen ofta talas om företag som lägger ner eller 
flyttar produktion ut från företaget. Ofta med innebörden att produktionen flyttas till ett så 
kallat lågkostnads- eller låglöneland. I och med murens fall i forna Östeuropa öppnades i 
slutet av det förre seklet en ny marknad med tillgång lågavlönad och kvalificerad arbetskraft, 
dessutom har utvecklingen i Asien bidragit till möjligheter för företag att även förlägga 
produktion där (Bengtsson et al 2005). Möjligheterna för företagen att välja var i världen de 
vill lokalisera sin produktion kan alltså sägas ha ökat, vilket utvecklingen av informations-
teknologin även bidragit till. 
 
”Det är mode med outsourcing” (intervju med Clas Bergström 2005). 
 

1.1 Problemformulering 
Företag som väljer att outsourca visar ofta på mindre lönsamhet än företag verksamma i 
samma eller liknande bransch (Bengtsson et al 2005 & Jeverstam et al 2001). Dock är det 
svårt att påvisa direkta samband mellan just outsourcing och lönsamhet. Detta eftersom 
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outsourcing ofta används som en del i ett sparpaket där då lönsamhetsproblemen kan 
härstamma från (Ibid.).  
Ökat publikt intresse och institutionellt ägande leder till att finansiell styrning baserat på 
externredovisningsprinciper för allt större betydelse i företagen. Detta innebär att företag i allt 
större utsträckning utvärderas och styrs av distanserade aktörer med begränsad verksamhets-
förståelse (Bengtsson et al 2005). Där då outsourcingen ses vara ett sätt att ”spetsa” 
bokföringen för att tillfredställa ägare och marknaden (Bengtsson et al 2005 & Kaplan 1998). 
 
Vidare bidrar outsourcing i teorin till att företag kan nyttja andras kompetenser. Detta genom 
att köpa in från leverantörer som utför aktiviteter i närhet till sin kärnkompetens samt 
producerar i större volymer än om företaget själv fortsatt produktionen. Detta kan även bidra 
till att det outsourcande företaget hamnar i ett beroendeförhållande till sina leverantörer eller 
utsätts för opportunistiskt beteende (Bengtsson et al 2005, Josefsson 1988, Hensmann 1996 & 
Porter 2004). Vitsen med outsourcing kan sägas vara att minska kostnaderna, öka kvalitén och 
frigöra kapital genom en ökad flexibilisering samt att möjliggöra en ökad fokusering kring 
företagets kärnkompetens (Bengtsson et al 2005, Jaffee 2001, Josefsson 1988, Hensmann 
1996 & Porter 2004).   
 
Outsourcing av industriell produktion är förknippat med en minskning av företagets fasta 
tillgångar. Detta genom avyttringar och eller uteblivna investeringar i produktions-
anläggningar. Även den ökade flexibiliseringen bidrar till en minskning av företagens fasta 
tillgångar och därigenom fasta kostnader. Genom att behovsanpassa resursutnyttjande söker 
företag optimera nettonyttan av dess fasta tillgångar och komplettera dessa med köpt 
kapacitet. Andelen fasta tillgångar bestämmer till viss del risken i bolaget. Där risken ökar i 
och med en ökning av de fasta tillgångarna. En ökad risk medför en ökning av företagets 
kapitalkostnad och därmed en högre diskonteringsränta. Dock utgör de fasta tillgångarna 
företagens viktigaste säkerhet gentemot långivare så som banker. Där en minskning av dessa 
ökar lånekostnaden och även i vissa fall kan omöjliggöra krediter.  
 
Företag är beroende av sin omvärld och den kontext i vilket de befinner sig. Vidare så sker 
viss organisatorisk förändring just för att öka företagens trovärdighet och bidra till dess goda 
renommé (Engwall 2001). En omvärld som består av organisationer som själva söker bättre 
rykte och renommé hos sin omvärld (Ibid.).  
Företag söker positionera sig gentemot sin omgivning genom visst agerande för att söka 
maximera nettonyttan av sin kompetens och verksamhet. Detta genom att optimera 
användandet av egna och andras resurser (Hensmann 1996). Om företaget lyckas med denna 
optimering ökar lönsamheten, de fria kassaflödena och värdet på företaget.    
 
Outsourcing av industriell produktion påverkar företag på flera olika sätt. Hur varje enskilt 
företag påverkas är unikt för varje enskild situation och förknippat med företagens 
verksamhet. Dock påverkar organisatoriska förändringar omvärldens syn på företag dess 
handlingsförmåga och konkurrenskraft.  
 

1.1.1 Frågeställning 

Hur påverkas ett företags värde vid outsourcing av industriell produktion? 
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur outosurcing av industriell produktion påverkar 
företags värde och  värdestruktur. Samt att studera huruvida outsourcing av industriell 
produktion, genom den förändrade värdestrukturen, påverkar företagets kapitalstruktur och 
kapitalkostnad.   
 

1.3 Avgränsning 
Vi har avgränsat vår studie till att enbart röra företag som outsourcar industriell produktion. 
Med industriell produktion menar vi kvalificerad produktion av icke bulkprodukter. Detta för 
att outsourcing i dessa företag påverkar kapital- och värdestrukturen genom att de fasta 
tillgångarna minskar vid avveckling av eller uteblivna investeringar i produktions-
anläggningar. Samt att minskningen i andelen fasta tillgångar i dessa företag ger stor påverkan 
på kapitalstrukturen då kvalificerad produktionsutrustning ofta är kostsam. Dessutom ses ofta 
tillverkningsindustrin som ett föredöme för andra branscher (Jeverstam et al 2001) vilket då 
skulle betyda att trender går att upptäcka i ett tidigare skede i företag verksamma inom dito. 
 
Vi har i studien avgränsat oss till att studera vilka effekter outsourcing av industriell 
produktion har på värdet av aktiebolag. Detta därför att sådana företag har en tydlig värde- 
och kapitalstruktur, identifierbara avkastningskrav samt berör de flesta aspekter av vad som 
utgör marknadsvärdering av företag i stort. Vi anser därmed att teorier applicerade på publika 
aktiebolag, lättare kan överföras till andra företag än vice versa. Det kan även vara så att 
sådana företag, oftare än andra, ses som föredömen, för branscher och eller mindre kollegor 
(Jeverstam et al 2001). 
 
Vi har valt att betrakta den möjliga påverkan outsourcing av industriell produktion kan ha på 
värdet direkt och genom att beakta hur det kan tänkas påverka värdestrukturen. Detta eftersom 
strukturella organisatoriska förändringar förändrar hur omvärlden värderar företaget (Engwall 
2001). Dessutom innebär outsourcing en förändring av företagens värdestruktur genom en 
förändring i kapitalstrukturen. Vidare påverkar organisatoriska och strukturella förändringar 
företags kassaflöden, vilket inverkar på dess värdering. Vilket i sin tur påverkas och påverkar 
kapitalkostnaden. 
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2.  
 

Metod 
 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för uppsatsen. Dess vetenskapliga synsätt, 
tillvägagångssätt samt angreppssätt kommer även att behandlas. I kapitlet presenteras även 
en kritisk granskning av metod samt teorier.   
  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vårt vetenskapliga synsätt i uppsatsen har varit hermeneutisk. Det hermeneutiska synsättet 
syftar och bygger på förståelse och tolkning (Gustavsson red 2004.). Hermeneutiken är 
relevant för samhällsvetenskapen därför att den söker olika, möjliga tolkningar av sina 
studieobjekt. Där de samhällsvetenskapliga ämnenas datamaterial ofta bygger på olika 
meningsfulla fenomen, så som handlingar och val (Ibid.). Där vi i studien främst kommer att 
studera företags val och de konsekvenser det kan tänkas ha på värde och värdestrukturer. 
Således är våra tolkningar subjektiva och bygger på vår förförståelse för det ämne som 
uppsatsen behandlar. Denna förförståelse har dessutom ökats i och med vår insamling av 
sekundärdata.   
 

2.1.1 Vetenskaplig ansats 

Vår studie bygger på en i huvudsak deduktiv ansats. Detta därför att vi i huvudsak ämnat 
belysa ett ämne med befintliga teorier. Dock finns även inslag av induktion då vi låtit 
verklighetsdata, hämtat ur vår intervjuserie, till viss del komplettera eller tolka den befintliga 
teoribildningen (Gustavsson red. 2004). Genom att vi sökt belysa befintlig teoribildning med 
en serie intervjuer ämnar vi lyfta fram, för studien specifika samband.   
I litteraturstudien presenterar vi några av de vanliga och mest förekommande teorierna i 
diskursen. Detta för att ge läsaren en överblick om den rådande teoribildningen. Vi har även 
valt att operationalisera egna begreppsdefinitioner ur de presenterade teorierna för att klargöra 
innebörden av, vissa för studien relevanta, teorier och begrepp (Gustavsson red. 2004)  
De frågor som ligger till grund för intervjuserien baseras på den befintliga forskningen och 
teoribildningen som vi presenterar i litteraturstudien. 
 

2.1.2 Angreppssätt 

Vårt angreppssätt i uppsatsen har varit kvalitativt. Vi har valt detta angreppssätt därför att vi i 
uppsatsen velat få en djupare förståelse för hur outsourcing av industriell produktion kan 
tänkas påverka ett företags värde. Det kvalitativa angreppssättets syfte är förståelse, vilket vi 
sökt öka vår i den studie kring det problemområde vi valt. Ökningen av förståelse och den 
kunskapsutveckling som blivit har inte varit strukturell utan skett i samband med insamling av 
material. 
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Tolkningsarbete är i sig kvalitativt och hermeneutiskt (Gustavsson red. 2004). När vi 
genomfört vår litteraturstudie har huvudsyftet varit att tolka befintlig teoribildning. Vi har 
även, när vi operationaliserat vissa uttryck och begrepp utgått och tolkat befintlig litteratur. 
I intervjuserien har vi tolkat det som respondenterna sagt och påpekat. Detta eftersom 
språkbruk är det som vi subjektivt beskriver ”vår” verklighet genom (Gustavsson red. 2004). 
Då vi inte med säkert kan förstå vad respondenterna menat, menar vi att vi genom vår 
förståelse sökt tolka de svar de givit oss. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att inleda vår studie med insamling av sekundärdata kring ämnena outsourcing av  
industriell produktion, företagsvärde och kapitalkostnad. Detta genom att söka i databaser, 
artiklar och litteratur via Internet, bibliotek och tidskrifter. För att vi sökte skapa oss en så 
bred förståelse och kunskapsbas för ämnet som möjligt har vi sökt att på ett så, om möjligt, 
heltäckande sätt redogöra för ämnets framställning i litteraturen. Genom att söka i tidskrifter 
och aktuell forskning har andra källor uppdagats vilket bidragit till att komplettera den redan 
tidigare studerade litteraturen. Vi har sedermera gått vidare med insamling av primärdata 
genom genomförande av besöksintervjuer. 
 
Det urval vi gjort vad gäller outsourcing av industriell produktion baserar vi på att 
producerande företag tydligast känner av den förändrade värde och kapitalstrukturen. Det är 
sådana företag som tydligast frigör kapital vid outsourcing. Jämfört med exempelvis 
outsourcing av tjänster så finns det betydligt större potential av förändrade värde och 
kapitalstrukturer vid outsourcing av industriell produktion. 
 
För att söka uppfylla studiens syfta har vi valt att söka samband mellan outsourcing, värde 
och kapitalkostnad. Detta har vi sökt uppnå genom att studera de bakomliggande orsakerna 
och skälen till varför företag outsourcar. Vi ämnar på detta sätt belysa vårt syfte i relation till 
hela problematiken med outsourcing av industriell produktion. Vi har även valt att belysa 
studien med teorier rörande organisatoriska förändringar och marknadsstrategier i stort. Vi har 
funnit detta nödvändigt för att på ett korrekt sätt svara mot studiens syfte. 
 
För att komplettera teorierna har vi genomfört en intervjuserie. Respondenterna är valda 
utifrån deras kunskaps- och verksamhets- områden för att således bidra med nya infallsvinklar 
och bekräfta eller dementera vissa samband. Detta eftersom respondenterna, i sin profession, 
kan sägas representera de olika delar av vilka uppsatsen bygger på. Respondenterna 
representerar således företag, kreditgivare genom bank och företagsfinansiering i stort.  
 
Vi ämnar således belysa den befintliga teoribildningen genom de områden våra respondenter 
representerar. I tur och ordning så representerar våra respondenter: industri, genom Per 
Haugland VD för ABB Power Technologies AB i Sverige, Bank och Kreditinstitut genom 
Niklas Riesenfeldt Nordea och avslutningsvis ett övergripande företagsfinansiellt perspektiv 
genom Clas Bergström Handelshögskolan Stockholm. Vi söker genom detta tillvägagångssätt 
presentera olika sidors syn på samma fenomen. Där bank och kreditgivare kan ses som 
motpart till industri och företagande i stort samt lyfta fram olika syn på samma fenomen. 
Slutligen söker vi komplettera de tidigare intervjuerna med ett övergripande finansiellt 
perspektiv. Detta genom intervjun med Clas Bergström, Handelshögskolan i Stockholm. 
 
Vårt urval av litteratur är baserat på ämnet outsourcing av industriell produktion, företags-
värde och kapitalkostnad. Den litteratur vi studerat svarar väl mot den rådande diskursen och 
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presenterar de gängse förekommande teorierna. Både vad gäller för ämnet relevant kurs-
litteratur och annan forskning kring ämnet.  
 

2.2.1 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjuns syfte är att söka viss typ av information, där forskaren vill få fram 
vad intervjupersonen tänker, tycker eller vet (Merriam 1994). Syftet med att använda oss av 
intervjuer som metod är primärdata samt att komplettera den grundinsamling av sekundärdata 
vi tidigare genomfört. Dessutom ansåg vi att de intervjupersoner vi valt för våra intervjuer 
skall komma att komplettera och belysa vissa för ämnet relevanta samband och teorier som vi 
ytterligare sökt belysa för att öka förståelsen för den befintliga teoribildningen i ämnet. 
 
Intervjuerna har genomförts i en för respondenterna vardaglig miljö. Detta för att inte 
intervjupersonerna skall känna sig hämmade eller påverkade av den miljö i vilken 
intervjuerna hållits (Gustavsson red. 2004). Intervjuerna har haft karaktären mer av samtal 
och diskussion än direkt intervju eller enkät. Intervjuerna har varit planerade och bestämda i 
förväg men då vi inte eftersträvat ja eller nej svar har vi funnit samtal och diskussion som den 
bäst lämpade intervjutekniken (Gustavsson red. 2004). Detta har vi uppnått genom att 
använda oss av semi- standardiserade intervjuer. Det val vi gjort med avseende på 
intervjuerna är gjorda utifrån vad vi velat få för möjliga svar av intervjupersonerna 
(Gustavsson red. 2004). För att vi velat få fram så många olika synpunkter och åsikter som 
möjligt och för att tillåta intervjupersonerna komma med egna infallsvinklar, har vi valt att 
hålla intervjuerna så öppna som möjligt. Detta för att låta studien vara mångtydig och 
komplettera den rådande diskursen (Gustavsson red. 2004). 
 

2.3 Operationell definition 
Många begrepp och definitioner är mångtydiga och innehåller olika utgångspunkter och 
förhållningssätt. Därför har vi varit tvungna att operationalisera olika begrepp i vår uppsats 
för att på ett relevant sätt koppla begrepp och teorier till intervjuer och resonemang. Vi har 
dock sökt ge läsaren en möjlighet att själv skaffa sig en uppfattning av de teorier som 
vanligen förekommer i ämnet. 
 

2.4 Kritisk granskning 

2.4.1 Kritik av metodval 

Nackdelarna med besöksintervjuer är att intervjuaren genom sitt agerande i intervju-
situationen kan komma att påverka respondentens svar. Detta genom till exempel 
kroppsspråk, gester, miner eller dylikt (Gustavsson red. 2004). Dessutom kan frågornas 
utformning påverka respondentens svarsmöjligheter och komma att förutsätta visst svar. Felen 
kan också bero av hur intervjuaren väljer att tolka och uppfatta respondenten, både vid 
tillfället för intervjun men även vid sammanställande av data. 
 
För att i så hög grad som möjligt undvika intervjuareffekten har vi valt att hålla oss till 
diskussion och samtal vid intervjutillfällena. Dessutom har vi diskuterat och analyserat med 
respondenterna vid intervjutillfället, detta för att de skall ges en andra och tredje chans att 
motivera sina svar. I vissa fall har även flera intervjuer hållits med respondenten. Dessutom 
har möjlighet givits att korrekturläsa de renskrivna intervjuerna i efterhand.   
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För att studien skall vara relevant och ha hög validitet har vi valt att hela tiden utgå från vårt 
syfte. Både då vi studerat litteraturen, komponerat intervjufrågor och valt respondenter. 
Genom att försöka ringa in de relevanta områdena som berör vår studie har vi sökt öka dess 
validitet.  
 
Vi har låtit respondenterna ta del av de renskrivna intervjuerna och låtit dem komma med 
respons och kommentarer till dem. Detta tror vi har påverkat validiteten positivt genom att 
respondenterna då getts möjlighet till att komplettera och tänka igenom sina svar. 
 

2.4.2 Källkritik 

Delar av den litteratur vi använt oss av i studien är förhållandevis gammal. Detta kan ha 
påverkat studiens validitet negativt. Då vårt syfte med studien har varit att studera flera 
aspekter av hur outsourcing av industriell produktion påverkar företags värde och 
kapitalkostnad finner vi att detta till viss del kan motivera valet av äldre litteratur. Genom att 
mycket av den teori vi använt bygger på äldre forskning finner vi dess relevans för studien 
som stor. Vidare har även denna äldre litteratur kompletterats och belysts med nyare 
forskning och intervjuer, för att söka öka studiens validitet. Även att olika teorier har lyfts 
fram för att klargöra diskursen anser vi ha ökat studiens validitet. Detta genom att vi på så sätt 
förhållit oss till den gängse teoribildningen och sökt klargöra de olika teorierna och begreppen 
i diskursen. 
 

2.4.3 Kritik av tillämpade modeller 

De modeller som presenteras i studien är på intet sätt felfria. De linjära samband teorierna 
beskriver finns inte i verkligheten. Värderingsmodeller bygger även på att marknaden alltid 
handlar rationellt och långsiktigt. Verkligheten är att marknaden ofta handlar irrationellt och 
kortsiktigt (Brealey & Meyers 2003, Damodaran 2001 & Ross, Westerfield & Jordan 2004). 
 
 



Outsourcing 
av industriell produktion 

 

8 

3.  
 

Litteraturstudier 
 
Detta kapitel beskriver resultatet av litteraturstudien som gjorts kring uppsatsens tre 
huvudpunkter: outsourcing, värde och kapitalkostnad. Delarna presenteras var för sig där 
dess begrepp och uppbyggnad förklaras. Även vissa operationaliseringar och 
begreppsdefinitioner kommer att förekomma. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
presenterade teorier. 
  

3.1 Inledning 
I vår litteraturstudie har vi sökt finna svar på hur outsourcing egentligen påverkar de 
outsourcande företagen. Vi har sökt presentera hur den gängse litteraturen beskriver de 
bakomliggande strategierna med outsourcing. Samt hur företag genom sitt agerande vid beslut 
rörande outsourcing av industriell produktion kan påverka dess värdestruktur. 
 
Vi kommer även att betrakta begreppet outsourcing samt att operationalisera en egen 
definition av begreppet. Detta för att underlätta läsarens förståelse. Samt att tydliggöra för vad 
som ligger i begreppet för studiens fortsättning. 
 
Inledningsvis beskrivs begreppet outsourcing samt vad som generellt ses som för- respektive 
nackdelar vid outsourcing av industriell produktion. Vi har valt att beskriva vad som generellt 
uppfattas som för- och nackdelar för att låta läsaren själv skaffa sig en uppfattning av 
diskursen.  
 
Vi har även sökt redogöra för olika marknadskrafters påverkan på för och nackdelar, hinder 
och drivkrafter på outsourcing av industriell produktion. Samt hur marknader och dess 
aktörers olika agerande påverkar beslut, för och nackdelar med outsourcing. Samt att sätta 
tidigare presenterade teorier och begrepp i ett, för studien relevant samband. Dels för att 
tydliggöra problematiken med vad som är bakomliggande strategier med outsourcing av 
industriell produktion men även för att tydliggöra hur omvärldsfaktorer påverkar 
outsourcande företag. Detta för att kunna relatera begreppen outsourcing, företagsvärde och 
värdestruktur till kapitalkostnad. Genom att relatera de olika begreppen till varandra ämnar vi 
påvisa hur outsourcing av industriell produktion påverkar företagens värde, värdestruktur och 
därigenom även dess kapitalkostnad. 
 
Vi har sökt göra en beskrivning av begreppet företagsvärde. Outsourcing av produktion 
påverkar företagens värdestruktur. Genom att visa på de vanligaste teorierna kring hur 
företagsvärde är uppbyggt ämnar vi belysa på vilket sätt outsourcing implicit påverkar 
företagens värde.  
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Vidare har vi presenterat vilka aspekter som påverkar företags kapitalkostnad samt vad denna 
består av. Här beskrivs även vad risk är och hur det påverkar företagens kapitalkostnad. Här 
finns även definitioner av de för diskursen relevanta begreppen. 
 

3.2 Outsourcing 
Begreppet outsourcing saknar en entydig definition, vilket försvårar diskussionen i ämnet. 
Genom att vi antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt anser vi att begreppsdefinitionen och 
problematiken med diskursens operationalisering är av yttersta vikt för vår studie. 
Hermeneutikens grundföreutsättning är språket och på vilket sätt vi namnger ”vår” verklighet 
(Gustavsson red. 2004). Vi har därför operationaliserat uttrycket och antagit en egen 
definition vilken vi hädanefter kommer att använda oss av.  
 

3.2.1 Mot en definition 

När företag väljer att anlita en extern aktör att utföra en aktivitet som företaget tidigare 
bedrivit i egen regi kallas det för outsourcing. Motsatsen till outsourcing är insourcing och 
innebär att företag tar in tidigare externa aktiviteter till egen verksamhet. Detta kan bero på att 
företaget är i behov av aktiviteten till egen verksamhet eller därför att det finns ett behov av 
en sådan aktivitet på den marknad företaget är verksamt. Outsourcing och dess motsats 
insourcing kan röra både tjänster och produkter. Vi har valt att enbart betrakta outsourcing av 
industriell produktion.  
 
Outsourcing föreligger således när företag väljer att anlita en extern leverantör för att utföra 
en aktivitet som tidigare utförts i egen regi (författarnas modifiering av Bengtsson et al 2005). 
 

3.2.2 Bakomliggande strategier 

De dominerande motiven bakom outsourcing är kostnadsrelaterade och ambitionen är att 
frigöra resurser och kapacitet, minska investeringar och öka kostnadskontrollen (Bengtsson et 
al 2005, Hensmann 1996 & Mahnke 2000). Genom att optimera nettonyttan av kostnaden för 
marknadskontraktering å ena sidan och ägandekostnad å den andra söker företagen en lämplig 
mix (Hensmann 1996). 
 
Genom att skapa en mer flexibel organisation söker företagen minska kostnaderna. När 
företag minskar sina anläggningstillgångar frigörs kapital. Genom att öka flexibiliseringen1 
anses man kunna sätta in resurser där de bäst behövs (Jaffee, D. 2001) det vill säga att 
behovsanpassa verksamheten och produktionen. Företagen kan alltså sägas vilja minimera 
organisationens fasta kärna för att minska de fasta kostnaderna och öka kostnadskontrollen.   
 

                                                 
1 Flexibilisering beskrivs av bland annat Jaffee, D (2001) som motsats till rigid. Ordet flexibilisering anses vara 
av positiv betydelse. Detta eftersom företag snabbt anses behöva kunna möta förändringar i dess omvärld och 
agera därefter. Flexibilisering kan alltså ses som något absolut nödvändigt för att företag skall klara möta den allt 
snabbare förändringstakten. Företag söker enligt Jaffee, D (2001) öka sin flexibilisering för att på ett effektivt 
sätt kunna möta marknadsfluktuationer. Att, om man så vill, transformera fasta tillgångar till aktionskapital 
(författarna ). Dock har bland annat Ahrne & Papakostas (2002 ) som menar på att förändringstakten inte är 
större idag än tidigare. Vilket då skulle innebära att flexibilisering alltid funnits samt inte är något nödvändigt. Vi 
ämnar härmed inte ta ställning verken för det ena eller det andra utan enbart förklara begreppet flexibilisering i 
stort.  
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För att organisationer skall kunna bli flexiblare krävs det att aktiviteter som tidigare utfördes i 
egen regi går att köpa in från externa leverantörer. Det vill säga att de måste vara tillgängliga 
på en resursmarknad. De externa leverantörerna kan väljas utifrån olika kriterier men de 
orsaker vi funnit vara de vanligaste är antingen att den externa leverantören uppvisar den 
bästa kvalitén, det lägsta priset eller är marknadens enda aktör det vill säga är i en 
monopolsituation (Bengtsson et al 2005, Jeverstam et al 2001 & Josefsson 1988).  
 
Det finns flera aspekter som lyfts fram som för- respektive nackdelar vid outsourcing av 
industriell produktion. Vi har därför valt att nedan presentera några av de i litteraturen 
vanligaste förekommande problemen eller nackdelarna förknippade med outsourcing. 
 

3.2.3 Argument för outsourcing 

Outsourcing anses medföra en rad möjligheter och fördelar för de outsourcande företagen. 
Inte minst anser ledande politiker och toppar inom svenskt näringsliv att outsourcing och 
utflyttning av produktion är ett naturligt steg mot ett mer kunskapsintensivt samhälle 
(Bengtsson et al 2005). Vilket skulle innebära att företag som outsourcar i högre grad än 
andra skall kunna inrikta sig på kunskapskrävande verksamhet, så som exempelvis 
konsultverksamhet (Bengtsson et al 2005). 
 
Outsourcing av industriell produktion ökar även företagens möjligheter att fokusera på och 
utveckla sin kärnverksamhet, eller kärnkompetens. Genom att aktiviteter som inte tillhör 
företagets kärnkompetens förläggs på entreprenad, eller outsourcas, så frigörs kapital och 
kapacitet som istället kan läggas på kärnverksamheten. Outsourcing av produktion anses ha 
den fördelen att det tillåter företagens operativa kärna att minska och fler aktiviteter 
behovsanpassas, genom både organisatorisk och numerisk flexibilitet (Jaffee 2001). 
 
Axelsson (1998) lyfter fram liknande fördelar med outsourcing. Outsourcing tillåter att 
företagets investeringar kan fokuseras på kärnverksamheten och kärnkompetensen.  
 
Outsourcing av industriell produktion ger det outsourcande företaget unika samarbets-
möjligheter med leverantörer. Genom att optimalt kunna utnyttja dessas kunskap, utrustning 
och erfarenheter kan marknads och konkurrensfördelar åstadkommas. Axelsson hävdar även 
att outsourcing ökar flexibiliseringen, vilket innebär att företaget lättare kan absorbera 
marknadsfluktuationer och ojämn arbetsbelastning. Outsourcing anses även leda till tydligare 
och fler primära processer i företaget. Det vill säga att de direkt värdeskapande aktiviteterna, 
ur ett kundperspektiv, anses öka och bli tydligare (Axelsson 1998).  
 
Även Mahnke (2000) påpekar, i likhet med Axelsson (1998), vikten av att nyttja externa 
aktörers kunskaper. Detta eftersom kostnaden för ”experimentellt lärande” ökar med 
avståndet till företagets kärnkompetens (Mahnke 2000 s.10). Även att outsourcing kan 
påverka företags kapacitetsutnyttjande genom att den externa aktören, förutsatt att det är 
dennes kärnkompetens som nyttjas, kan fokusera sitt lärande (Mahnke 2000). 
 
Den ökade flexibiliseringen som föreligger vid outsourcing av industriell produktion anses 
även bidra till att minska den ekonomiska hävstången (Bengtsson et al 2005). Detta genom att 
en behovsanpassad verksamhet tenderar att generera mindre förluster än andra. Genom att 
resurser kan sättas in då de behövs, och endast då, kommer de inte att generera kostnader för 
företaget när de inte används. Outsourcing kan alltså anses minska den verksamhetsspecifika 
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risken2. Genom att riskerna sprids på flera aktörer, eller leverantörer så minskar alltså risken 
för det outsourcande företaget (Axelsson 1998).  
 

3.2.4 Problem vid outsourcing 

Outsourcing av produktion innebär att det outsourcande företaget kan hamna i ett beroende-
förhållande till sina leverantörer. Ett av de vanligaste förekommande argumenten för 
outsourcing är att det möjliggör för även små företag att utnyttja stordriftsfördelar och på så 
sätt få ut den mesta kvalitén till det lägsta priset. Ett problem som kan uppstå vid sådana 
situationer är att det outsourcande företaget blir beroende av sina leverantörer (Bengtsson et al 
2005) och eller utsatta för opportunistiskt beteende (Hansmann 1996). När företag väljer att 
outsourca en aktivitet innebär det att de måste avveckla sin egen. När väl den egna aktiviteten 
är ledlagd ses återupptagande av den samma inte som ett alternativ (Bengtsson et al 2005 & 
Jeverstam et al 2001). Kostnaden för att återuppta en gång nedlagd produktion anses vara allt 
för stora (Bengtsson et al 2005).  
 
Producenter och eller leverantörer som kan utnyttja stordriftsfördelar är i vissa fall större än 
dess kunder (Bengtsson et al 2005). Sådana företag kan ofta inneha en monopolliknande 
ställning på marknaden. De kan således använda sin marknadsledande ställning för att 
tillskansa sig marknadsandelar eller helt enkelt dumpa priserna för att ”ta kol” på 
konkurrenter (Porter 2004). Det betyder att det outsourcande företaget sitter i knät på ett 
företag som är ensam aktör på en marknad, och tillåts sätta, i princip, vilka priser som helst. 
Sådana situationer innefattar även en tydlig maktförskjutning (Bengtsson et al 2005), där 
makten lämnar företaget och istället hamnar hos dess leverantörer.  
 
En nackdel med outsourcing, som även kan definieras som en fördel är den minskade 
ekonomiska hävstången som det bidrar till. Minskad hävstång är positivt i dåliga tider då det 
bidrar till att minska företagets förluster. Men det är lika stor utsträckning en nackdel då det 
minskar företagets vinster i goda tider (Bengtsson et al 2005). När försäljningen tar fart finns 
det risk att leverantörerna, för att klara av efterfrågan, höjer priserna, inte kan producera vad 
som efterfrågas eller väljer att sälja till någon annan marknadsaktör. Detta för att själv söka 
optimera sin vinst och eller vinna marknadsfördelar (Porter 2004). Det outsourcande företaget 
kan då inte svara upp mot den ökade efterfrågan, vilket kan resulterar i minskad lönsamhet, 
lägre vinst eller förlorade marknadsandelar.  
 
Outsourcande företag får heller inte ta del av kostnadsbesparingar tack vara produktions-
utveckling. Produktionssystem och produktionsaktiviteter utvecklas hela tiden. Tack vare att 
personalen lär sig tekniken, att nya tekniker utvecklas, nya alternativa material utvecklas samt 
att nya produktionssystem kommer fram effektiviseras produktionen. De kostnads-
minskningar som detta bidrar till tillfaller generellt det producerande företaget (Bengtsson et 
al 2005). Där då det outsourcande företaget kan gå miste om dessa kostnadsbesparingar 
(ibid.). 
 
Produktion, produktionsutveckling och produktutveckling är ofta tätt sammanhängande 
(Bengtsson et al 2005). Företag som outsourcar går ofta miste om dels de kostnadsbesparingar 
och produktionseffektiviseringar som kan utvecklas utan missar ofta även möjligheter till 
produktutveckling (Bengtsson et al 2005 & Jeverstam et al 2001). Detta eftersom produktion 
och produktutveckling ofta är tätt sammanlänkade (Bengtsson et al 2005). 

                                                 
2 Risk som inte kan diversifieras bort.  
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En nackdel som diskuteras huruvida den föreligger vid outsourcing av industriell produktion, 
är vad som är orsak och verkan vad anbelangar sådana företags relativt dåliga lönsamhet 
(Bengtsson et al 2005 & Jeverstam et al 2001). Företag som outsourcar produktion visar 
generellt lägre lönsamhet än icke outsourcande liknade företag och eller konkurrenter 
(Bengtsson et al 2005 & Jeverstam et al 2001). Som sagt är det svårt att visa på vad som är 
orsak och vad som är verkan men vi har ändå valt att ta upp möjligheten att så är fallet. Vi vill 
dock än en gång understryka att det inte är fastställt vad som är orsak och verkan. Tidigare 
studerade outsourcande företag har påvisat en betydande sämre lönsamhet än jämförbara 
företag (Ibid.). Detta skulle i så fall ligga helt i linje med ovanstående diskussion om att den 
ekonomiska hävstången minskar vilket då tydligt skulle ligga outsourcingen till last. Dock har 
det även visats att beslut rörande outsourcing ofta tas av besparingsskäl (Bengtsson et al 2005 
& Jeverstam et al 2001). Vilket i så fall skulle kunna implicera att lönsamhetsproblemen 
härrör från tidigare problem företaget haft (ibid.).  
 

3.2.5 Outsourcing och ekonomistyrning 

På 2000-talet har utvecklingen gått mot ett mer ägarcentrerat förhållningssätt till lönsamhet 
och resultat (Bengtsson et al 2005). Koncernstyrningen kan sägas har inriktat sig på att först 
och främst skapa aktieägarvärde. Detta kan till viss del bero av den ökade andelen 
institutionaliserat ägande i företagen men även att fokus ligger på att blidka börsen och 
börskursens framställan i massmedierna (Bengtsson et al 2005). Kan det möjligen vara så att 
det kortsiktiga ägandet har ökat och att det i så fall driver på de kortsiktiga 
vinstmaximeringarna? Det ökade institutionaliserande ägandet har hur som helst bidragit till 
att öka styrningen utifrån generella finansiella modeller (Bengtsson et al 2005). Detta har 
medfört att beslut ofta fattas på rent ekonomiska grunder och utan verksamhetsförankring 
(Bengtsson et al 2005). Dessutom tenderar besluten att bli fler och lönsamhet eftersträvas i 
företagets olika delar och inte i företaget som helhet (Jeverstam et al 2001). 
 
Traditionell ekonomistyrning har fått utstå mycken kritik därför att den anses vara allt för 
kortsiktig och lättmanipulativ (Bengtsson 2005). Bland annat Kaplan (1998 & Bengtsson et al 
2005) påpekar att äldre tillgångar, som till stor del är avskrivna, kommer att uppvisa en bättre 
räntabilitet än nyare. Detta för att de nya fortfarande binder mycket kapital. Genom att 
”felaktigt” använda sig av avskrivningsprinciper kan på så vis en högre räntabilitet påvisas 
(Kaplan 1998). 
 
Det finns alltså mycket som tyder på att avskrivningsregler missgynnar nyinvesteringar. Detta 
genom att till exempel en maskin, förutsatt allt annat lika, kommer att uppvisa en avsevärt 
högre räntabilitet när den väl är avskriven, jämfört med under avskrivningstiden. 
 
Outsourcing påverkar således företags strukturer genom att förändra utseendet på 
verksamheten. Vi har ovan presenterat hur outsourcing kan tänkas inverka på företag och dess 
verksamhet. Samt presenterat vad som anses vara för- respektive nackdelar med outsourcing 
av industriell produktion.  
 
Hur företagens omvärld bedömer den verksamhet som de bedriver är av yttersta vikt för 
företagen. Eftersom företagen, i den kontext de befinner sig, söker framstå i god dager för 
exempelvis långivare och ägare är deras agerande i mångt och mycket styrt av omvärldens 
godtycke (Engwall 2001).   
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I kommande del söker vi visa på hur de bakomliggande hindren och drivkrafterna kan komma 
och påverka företags agerande rörande outsourcing av industriell produktion. Vidare att 
beskriva vilka ställningstaganden och strategier som kan ligga till grund vid beslut rörande 
outsourcing. Detta för att visa på hur företag påverkas av att outsourca industriell produktion.  
 

3.2.6 Bakomliggande hinder och drivkrafter 

Konkurrens på olika marknader kan ta sig olika uttryck, men även konkurrens mellan företag 
verksamma på en gemensam marknad kan se olika ut. Därför är det viktigt att företagens 
konkurrenssituation förklaras utifrån det specifika företaget som en del i ett system (Josefsson 
1998). Det vanligaste förhållningssättet är att konkurrenssituationer kopplas till en bransch, 
vilket inte betyder att varje aktör i branschen befinner sig i samma konkurrenssituation. Det är 
dock troligt att de olika aktörerna i branschen konkurrerar, men det kan även uppstå 
konkurrens från helt andra branscher, vilket är mer troligt i branscher med mindre 
inträdesbarriärer än andra (Porter 2004). Då branschen som helhet utvecklats, genom till 
exempel krävande kunder, på sådant sätt att nya aktörer inte finner det lönsamt att söka äntra 
den (Josefsson 1988).  
 
Branscher befinner sig i ständig utveckling, genom att den rådande konkurrenssituationen 
inom branschen driver dess aktörer till utveckling, vilket i sin tur driver på branschen (Porter 
2004). Genom tillexempel företagsförvärv, produktionsutveckling och produktdifferentiering 
ändras ständigt branschen gränser och förutsättningar (Josefsson 1988).  
 
Utvecklingen och påverkan på branscher och företag är ömsesidig. Där de olika faktorerna 
som påverkar dessa både är endogena och exogena (Josefsson 1988). De exogena faktorerna 
utgör ej en naturlig del av konkurrenssituationen men har ändå en påverkan på densamma.  
Exogena faktorer utgörs främst av samhällets generella utvecklingstrender (Josefsson 1988). 
Sådana trender kan kopplas samman med den yttre påverkan som företag känner från sin 
omvärld, för att till exempel möta ökade krav från investerare och krav på snabbare teknisk 
utveckling. Sådana förändringar, eller trender, kan även påverka varför företag väljer att 
outsourca. Bland annat lyfter Barreyre (1988, källa Jeverstam et al 2001) fram att den allt 
snabbare tekniska utvecklingen medför högre avkastningskrav på både kapital och kunskap, 
och att den ökade osäkerheten som betonar vikten av flexibilitet i produktion och 
affärsverksamhet på både kort och lång sikt som sådana exogena faktorer som påverkar i 
princip alla branscher. (Samt att dessa trender, eller krav, ses som förklaringar till den ökande 
outsourcingtrenden.)  
 
De exogena faktorerna påverkar implicit företagens systematiska risk. Eftersom det inte går 
att eliminera samhällelig påverkan på företagets verksamhet påverkas alla företag i samma 
bransch i princip lika mycket (Ross, Westerfield & Jordan 2004).  
 
De endogena faktorerna är mer verksamhetsrelaterade än de exogena. Dessa faktorer kan 
genom olika strategiska och operationella beslut företagen minimera påverkan av. Dessa 
faktorer är även mer sammanlinkade med den företagsspecifika risk företag utstår. Sådana 
risker kan minskas genom olika typer av strategiska och taktiska val (Porter 2004).  
  
Olika branscher konkurrenssituationer har olika strategiska och strukturella dimensioner. De 
dominerande strategierna i branschen möts av de olika aktörernas verksamhetsspecifika 
strategier (Josefsson 1988). Där förutsättningarna på de respektive marknaderna bestäms av 
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aktörernas inbördes relationer. Vilka även kan sägas utgöra den arena, eller marknad på vilka 
företagen konkurrerar (Porter 2004). Företagens marknad eller arena bestäms alltså av resurs- 
och avsättnings- marknaderna, där kunder och leverantörer agerar, samt av den rådande 
branschkonkurrensen (Josefsson 1988).  
 
Företag kan genom olika marknadsstrategier tillskansa sig marknadsfördelar gentemot 
konkurrenter på marknaden. Dessutom kan branschen inom vilken företaget är verksamt själv 
strukturera sådana fördelar. Dessa branschstrukturer beskrivs och påverkas av aktörernas antal 
och storlek, graden av produktdifferentiering, etableringshinder och forskningsintensitet 
(Porter 2004). Men påverkas även av konkurrenssituationen på avsättnings- och resurs- 
marknaderna, samt av exogena faktorer och systematisk risk. Det vill säga att företagen till 
viss mån själva påverkar branschstrukturen. Det finns således även delar som de inte rår över. 
Där till exempel rådande trender inom samhället, och då som sagt andra indirekt påverkande 
marknader, kan nämnas (Jeverstam et al 2001). Generellt så ses vissa branscher som helhet 
som föredömen framför andra och även större företag tas ofta efter av mindre (Jeverstam et al 
2001). Där då förändringar och trender i vissa branscher tas efter kanske utan större eftertanke 
just för ett de är en trend (författarna, jämför Jeverstam et al 2001). Även mystifieringen kan 
locka, och eller legitimera visst handlande (Monthoux 1978). Till exempel så pekar DiMaggio 
& Powell (Källa Engwall 2001 s. 107-108 2001) på att många organisatoriska förändringar 
beror på företagens ständiga strävan efter legitimitet och god renommé hos sin omgivning. 
Denna omgivning består i sin tur av organisationer som söker anpassa sig till sin omvärld, et 
cetera. Detta skulle kunna innebära att en ökande mystifiering följer av att allt fler antar en 
vedertagen modell för verksamheter av någon speciell typ.    
 
Även koncentrationen av företag verksamma inom en bransch har betydelse för branschens 
struktur och konkurrenssituation då detta påverkar företagens handlingsutrymme (Porter 
2004). Om branschen består av ett företag i monopolställning minimeras de andra företagens 
handlingsutrymme. De monopolistiska företaget kan, med hjälp av sin ställning, manipulera 
den rådande branschstrukturen (Josefsson 1988 & Porter 2004). Ofta är ett sådant företag 
kostnadsledare och kan med hjälp av mer eller mindre justa metoder manipulera branschen 
(Porter 2004). Nämnas kan som exempel kostnadsdumpning för att ta marknadsandelar från 
sina konkurrenter (Porter 2004). Den monopolistiska aktören kan på så vis vinna 
konkurrensfördelar på både avsättnings- och resurs- marknaderna. Detta genom att erbjuda 
kunderna det lägsta priset, och leverantörer genom att köpa in störst kvantiteter. Vilket då kan 
leda till att konkurrensen på marknaden påverkas genom att de andra aktörerna till exempel 
blir utan material eller inte finner avsättning för sina produkter på avsättningsmarknaden.  
 
Att vara kostnadsledare är ofta förknippat med storskalsfördelar (Bengtsson et al 2005 & 
Josefsson 1988). De fasta kostnaderna är minimala per producerad produkt vid maximalt 
utnyttjad resurskapacitet. En gynnsam kostnadsstruktur uppnås genom storskalfördelar inom 
produktion, kombinerad produktion för olika produktslag, genom marknadsföring eller 
ledning. Dock finns det en övre gräns när en utveckling inte längre är lönsam. Detta gäller så 
väl producerande företag (Josefsson 1988) som för konsultföretag (Sveiby 1995).  
 
Företag söker på ett eller annat sätt positionera sig inom de branscher eller marknader de är 
verksamma på (Kotler 2004). Detta för att söka olika konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter men även för att minimera den företags eller verksamhetsspecifika risken (Ross, 
Jordan & Westerfield 2004). Genom att positionera sig på någon marknad kan företag alltså 
minska den verksamhetsspecifika risken. Den systematiska risken kan minskas genom 
diversifiering, alltså genom att sprida sina risker (Ross, Jordan & Westerfield 2004). Den 
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totala risken på företags verksamheter kan alltså sägas utgöras av summan av den 
systematiska- och den företagsspecifikarisken. Där den senare utgörs av verksamhetsrelaterad 
faktorer och den tidigare implicit av företagets omvärld.   
 

3.2.7 Kostnader för marknadskontraktering eller ägande 

Företag söker, som nämnts ovan, den optimala mixen av ägande och outsourcande 
(Hensmann 1996) för att få en flexibel organisation med maximal kostnadskontroll och 
minimala kostnader. För att åstadkomma detta krävs en optimal mix av marknads-
kontraktering, eller outsourcing, och ägande.  
 
Det finns ägandespecifika kostnader (Hensmann 1996). Dessa kostnader skall ställas i relation 
till kostnader förknippade med marknadskontrakterande eller outsourcing för att finna den 
maximala nettonyttan.  
 
Ägarspecifika kostnader kan delas in i två huvudkategorier: kontrollkostnader och risk-
kostnader. Där kontrollkostnaderna består av kontroll av management och kollektivt 
beslutsfattande. Dessa kan härröras till behovet av verksamhetskontroll vilken ökar med 
storleken på företaget. Dessa kostnader ökar alltså i och med att mängden byråkrati 
organisationen kräver ökar.     
 
Riskspecifika kostnader menar Hensmann (1996) härrör från den risk företaget utstår genom 
att inneha en aktivitet själv. Detta genom att i stället för att agera som kund och välja bland 
befintliga leverantörers produkter så är man istället tvingad till att själva bära utvecklings-
kostnaderna, både för lyckade och misslyckade projekt. När det istället kan finnas företag 
bättre lämpade för verksamhet inom området (Hensmann 1996). Detta ligger väl i linje med 
Mahnke (2000) som menar att företag enbart bör experimentera nära dess kärnkompetens. 
Eftersom kostnaderna för experimenterande ökar med avståndet från kärnverksamheten. 
 
De kostnader som är specifika för marknadskontraktering är enligt Hensmann (1996) 
förknippade med en avsaknad av full kontroll av en aktivitet. Här pekar Hensmann (1996) på 
problematiken vid en monopolistisk marknadssituation. Här kan företaget i monopolställning 
komma att nyttja sin ställning till att manipulera marknaden. Liknande problem kan uppstå 
vid upprättande av långtsiktiga förbindelser. Vid marknadsfluktuationer kan situationen på 
resurs- och avsättnings- marknader påverkas vilket gör att den tidigare förbindelsen inte 
längre framstår som önskvärd. Detta kan bidra till att ett sådant åtagande mer ses som en risk 
från båda parters håll, genom till exempel en förändring i råvarupriser eller liknande finns risk 
för båda parter att hamna i en inte önskvärd situation. Hensmann (1996) menar även att 
kontraktskostnader vid asymmetrisk information kan bli kostsamma. Eftersom vid en situation 
där den ena parten har en informationsfördel gentemot den andra så uppstår ett ojämnt 
förhållande, där den ena parten på så vis kan tillskansa sig fördelar vid en kontraktering. 
 
Vi har i ovanstående del sökt sätta in outsourcing i ett större sammanhang. Detta för att påvisa 
hur omvärlden inverkar på företagens verksamhet. I kommande kapitel söker vi studera av 
vad ett företags värde utgörs. Ett förändrat agerande och eller företagsstruktur påverkar 
implicit företagen genom omvärldens syn, men det påverkar även företagen mer direkt genom 
en förändrad värdestruktur. En minskning av de fasta tillgångarna samt ökad flexibilisering 
och fokusering kring företags kärnkompetens ger utrymme för en förändring av 
värdestrukuturen.  
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3.3 Värde 

3.3.1 Inledning 

Företagens värde bestäms till stor del av omvärldens förväntningar på dess framtida resultat 
(Brealey & Meyers 2003). Det finns olika definitioner av vad som utgör ett företags värde. Vi 
kommer i detta avsnitt presentera några teorier av vad som utgör ett företags värde samt hur 
dessa teorier beskriver företags värdestruktur. Detta eftersom outsourcing har inverkan på 
företagens strukturer i stort genom bland annat en minskning av de fasta tillgångarna och en 
ökad flexibilisering. 
 

3.3.2 Företagsvärde 

Ett företags marknadsvärde bestäms av antal utestående aktier * pris per aktie (Thomas A. 
Stewart 1997). Det vill säga att det är köparen och inte säljaren som avgör ett företags värde.    
 
Ett företags marknadsvärde kan vara flera gånger högre dess bokförda. Detta menar Stewart 
(1997) beror på att företags värde inte enbart utgörs av de bokföringsmässiga tillgångarna. 
Skillnaden mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet utgörs av företagets intellektuella 
kapital. Dock finns det problem med detta förhållningssätt. Förutsatt att allt annat lika så kan 
en ränteförändring påverka företags marknadsvärde. Det är dock inte troligt att en sådan 
förändring av räntan påverkar storleken på företagets intellektuella kapital (se intellektuellt 
kapital) och därigenom dess värde (Stewart 1997).  
 
Vidare finns det tecken på att företags marknads och bokföringsmässiga värden ofta inte 
överensstämmer med värkligheten. Detta menar Stewart(1997, även Kaplan 1998) beror bland 
annat på rådande avskrivningsregler, vilka möjliggör att företag inom vissa ramar kan påvisa 
ett bättre resultat och eller en högre räntabilitet.  
 

3.3.3 Market-to-book ratio 

Ett sätt att söka identifiera ett företags värde är enligt Stewart (1997) att studera dess market-
to-book ratio. Det visar på ett företags förhållande mellan dess bokförda värde och det värde 
som marknaden satt på företaget. Detta eftersom rena data ofta är svår att sätta i relation till 
varandra vilket möjliggörs med förhållandet ovan.   
 
Den skillnad som resonemanget om market-to-book bygger på är skillnaden mellan företagets 
finanskapital och det marknadsvärde företaget de facto har. Denna värdeskapare kan 
definieras olika och nedan följer några av de vanligaste teorierna av vad denna värdeökning 
utgörs av. 
 

3.3.4 Intellektuellt kapital 

Enligt Edvinsson och Malone (2002) utgörs ett företags värde av finanskapital och 
intellektuellt kapital, se figur 1 nedan. Företagets värde ligger i dess tillgångar. Tillgångarna 
går att dela upp i fyra olika former (Edvinsson och Malone 2002). Varav tre av dessa är 
precisa och mätbara och den fjärde oprecis och icke mätbar. De två första formerna av 
tillgångar definieras som likvida och fasta. De likvida kommer användas eller avyttras inom 
det kommande året så som tillexempel varulager och kundfordringar. De fasta, eller varaktiga 
tillgångarna har en livslängd eller varaktighet på över ett år. Som exempel på sådana 
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tillgångar kan nämnas maskiner, fabriker och inventarier. Sådana tillgångar förbrukas under 
ett antal redovisningsperioder. Deras kostnad fördelas på ett systematiskt sätt i en följd av 
balansräkningar, det vill säga att de skrivs av. Den tredje formen av tillgångar som Edvinsson 
och Malone (2002) beskriver är de finansiella. Till finansiella tillgångar räknas till exempel 
innehav av aktier och obligationer. Denna tillgång, framhåller de, är mer instabil än de 
ovanstående två men kan trots det värderas och mätas på ett systematiskt sätt, genom 
tillexempel marknadsvärde och andra mått. Den fjärde och sista formen av tillgång som de 
diskuterar är de immateriella. Denna typ av tillgång saknar fysisk existens men har trots det 
ett värde för företaget. De kännetecknas enligt Edvinsson och Malone (2002) av att de är 
långtfristiga och inte kan värderas förrän de säljs.  
 
Även Edvinsson och Malone (2002) framhåller att det är köparens (, och ibland även 
skattmasens) uppgift att bestämma värdet på de olika tillgångarna och deras varaktighet. 
 

 
Figur 1Ett företags marknadsvärde (författarna efter Edvinsson & Malone) 

 
Företagets värde kan således delas upp i företagets likvida, fasta och finansiella tillgångar 
samt dess immateriella. Där de tidigare utgör dess finanskapital och det senare dess 
intellektuella kapital.  
 
Det intellektuella kapitalet består av två delar, strukturkapital och humankapital, vilket 
framgår av figur 1 (Edvinsson & Malone 2002). Strukturkapitalet kan sägas utgöra den delen 
av företaget som inte framgår i bokföringen men som ändå ligger i företagets strukturer. Det 
består av företagets organisationsstruktur, dess kund- och leverantörsregister, geografiska 
läge,  innovationskapital och processkapital (ibid.). Strukturkapitalet kan alltså sägas utgöras 
av de strukturer som är inbyggda i organisationens strukturer och stannar kvar även när 
personalen gått hem för dagen. Företagets humankapital däremot kan sägas gå hem 
tillsammans med personalen. Det är alltså den styrka och de fördelar som företaget har i och 
med sin personal och dess kompetens. Det utgörs av de anställda och deras kunskaper, 
kontakter, utbildningar och förmåga att använda det för organisationens bästa.        
 

3.3.5 Strukturkapital 

Strukturkapital kan ses som en benämning på företagets förmåga att tillhandahålla verktyg 
nödvändiga för att maximera nyttan av humankapitalet (författarna, av Edvinsson & Malone 
2002). Till strukturkapitalet räknas hårdvaran, mjukvaran, databaser, organisationsstruktur, 
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patent och varumärken (Edvinsson & Malone 2002). Strukturkapitalet kan, till skillnad från 
humankapitalet, ägas och därmed göras affärer med (ibid.).  
 
Strukturkapitalet är svårt att värdera och sätta att bokföringsmässigt värde på. Många gånger 
så framkommer det endast i situationer vid företagsförvärv och då i den köpande partens 
bokföring under posten ”goodwill”(Uggla 2003). Det är alltså svårt att värdera och framhålla 
vad strukturkapitalet är värt och hur det bidrar till ett företags värde. Samt att klargöra för 
externa, så väl som interna, intressenter hur det bidrar till företagets fortlevnad och lönsamhet.  
 

3.3.6 Humankapital 

Det som företagens personal bidrar med till organisationen kan benämnas humankapital. Det 
är det som personalen tar med sig hem efter arbetet. Humankapital kan inte ägas och därför 
inte göras affärer med (Edvinsson & Malone 2002).   
 

3.3.7 Företagsvärde, en utveckling 

Sveiby (1997) hävdar att priset på ett företag utgörs av marknadens värdering av företagets 
aktier. Och där priset utgör företagets värde. Där varje aktie speglar en del i företagets 
bokförda värde. Om företaget värderas högre än dess bokförda värde implicerar det att 
marknaden värderar förväntade resultat från företaget högre än dess nuvarande bokförda 
värde (Sveiby 1997). Alltså att värdet på företaget är beroende av marknadens förväntningar 
på kommande resultat. Denna potential av kommande resultat förvandlas enligt Sveiby (1995 
& 1997) till goodwill vid företagsförvärv i den köpande partens bokföring. Det finna alltså 
någon tillgång i företaget som någon gång i framtiden anses kunna ge högre avkastning än 
den riskfria räntan.  
 
Sådana tillgångar kallar Sveiby (1995 & 1997) för immateriella. Han hävdar vidare att de 
flesta företags immateriella tillgångar överstiger värdet på dess materiella.  
 
Börsens uppvärdering av företags marknadsvärde kan även sägas beror av att marknaden 
värderar företag efter dess lönsamhet på synligt kapital (Sveiby 1995). Marknaden kan då 
sägas utjämna denna lönsamhet genom att uppvärdera marknadsvärdet. Marknaden sätter 
alltså ett värde på de osynliga tillgångar som bidrar till lönsamheten men, som sagt inte är 
synliga. Sveiby (1995) hävdar att det är därför som världens företag är värderade till ett högre 
värde än det synliga kapitalet.  
 
Det finna alltså ett värde som inte går att mäta i i rent finansiella termer men som ändå 
värderas lika, och ibland mer, än de rent finansiella. Det viktigaste för företagets marknads-
värde är ”hur ledningen luckas göra synliga vinster av sina osynliga tillgångar” (Sveiby 1995 
s. 45). Investerare tillskriver företagens immateriella tillgångar, så som företagsledning, 
kundstruktur, unika kompetenser och image, ett så pass stort värde att det kan mångdubbla det 
totala värdet på företaget. 
 
I ovanstående resonemang framgår att företagens värde utgörs av en finansiell del och en del 
som tycks vara mer svårdefinierad. Edvinsson och Malone (2002) samt Stewart (1997) har 
valt att definiera denna del som företagens intellektuella kapital medan Sveiby (1995 & 1997) 
använder termen immateriella tillgångar. Företagens värdestruktur beror av hur stor del som 
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utgörs av de respektive delarna. En förändring mot mer kunskapsintensiv verksamhet borde 
således implicera en ökning av det intellektuella kapitalet och vice versa.  
 
Det finns således tecken på att outsourcing av industriell produktion påverkar företagens 
värdestruktur. Detta främst genom en minskning av företagens fasta tillgångar och en större 
fokusering på mer kunskapsintensiv verksamhet så som inköp, logistik, forskning och 
utveckling (Bengtsson et al 2005 & Jeverstam 2001).  
 
I kommande del söker vi presentera vad som utgör ett företags kapitalstruktur och 
kapitalkostnad. Detta för att söka finna på hur den förändrade värdestrukturen som tycks 
föreligga vid outsourcing av industriell produktion påverkar ett företags kapitalkostnad.  
 

3.4 Kapitalkostnad 
Enligt ovanstående resonemang så utgörs ett företags värde av en materiell och en immateriell 
del. Ovan benämns de olika delarna med materiella tillgångar och eller finanskapital samt 
intellektuellt kapital och eller immateriella tillgångar.  
 
Hur företag bygger upp och hanterar sitt kapital är av yttersta vikt för företagens verksamhet, 
genom kapitalstrukturer kan företags verksamheter styras och påverkas (Ross, Westerfield & 
Jordan 2004).  
 
Nedan presenteras teorier för vad som utgör ett företags kapitalstruktur och kapitalkostnad. 
När företag väljer att outsourca så påverkas företagens kapitalstruktur och därmed även dess 
kapitalkostnad. Företagens finansiella kapital utgör även en del av företagens värde, varför vi 
funnit det relevant att presentera sådana samband och teorier kring vad som utgör företagens 
kapitalstruktur och kapitalkostnad. Detta därför att det i förlängningen påverkar företagens 
värde och värdestruktur. 
 
I kapitlet operationaliseras vissa för diskursen relevanta uttryck. Vidare presenteras vad som 
utgör företags kapital och kapitalstruktur. Även en redogörelse för vad som påverkar företags 
risk, avkastning, värde och kapitalkostnad samt hur dessa påverkar varandra. Vi kommer även 
att presentera generell och allmänt vedertagna modeller för att beräkna kapitalkostnad samt 
företagsvärde. 
 

3.4.1 Kapitalstruktur 

Det totala kapitalet i ett företag byggs upp av eget kapital och skulder. Balansen mellan dessa 
varierar och det finns många teorier om vilket förhållanden som är det optimala. Rent 
generellt kan det sägas vara billigare med skulder än med eget kapital, då avkastningskravet 
på skulderna är lägre. Det optimala borde i teorin vara helt lånefinansierade företag, ägarna 
skulle ta del av vinsten helt utan egen kapitalinsats. Detta skulle fungera så länge som 
företagets intäkter täckte kostnaden för dess skulder, men företaget skulle vara helt beroende 
av långivaren. Det finns dessutom få långivare som skulle medge lån till 100 % på grund av 
den ansenliga risken. I praktiken stiger även räntesatserna kraftigt vid hög belåning, vilket gör 
detta mindre attraktivt. (Brealey & Meyers 2003) 
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3.4.2 Skillnaden mellan eget kapital och skulder 

Skillnaden mellan eget kapital och skulder kan till en början verka tydlig. Eget kapital är 
aktiekapital och tillförs av investerare, skulder är obligations- och banklån. Fullt så enkelt är 
det dock inte, det finns ett antal olika typer av eget kapital och skulder. Differensen mellan 
dem ligger i deras koppling till företagets kassaflöde (Damodaran 2001). 
 
Det som huvudsakligen utmärker en skuld är att det finns en kontraktsmässig rätt till en del av 
företagets kassaflöde, normalt sett ränta. Till skillnad från skulder har eget kapital inte någon 
kontraktsmässig del av kassaflödet utan tar del av det som blir över efter att alla 
kontraktsmässiga åtaganden uppfyllts.  
 
Det andra som utmärker en skuld är att den har förtur till en del av kassaflödet över en 
tidsperiod, långivare ges även förtur till tillgångarna vid händelse av en likvidation. Detta i 
jämförelse med investerarna som ofta blir lottlösa vid en likvidation. 
 
Det tredje är att kostnader förknippade med skulder, till exempel räntor, ofta medger 
skatteförmåner. Kostnader förknippade med eget kapital, till exempel aktieutdelningar, saknar 
skattefördelar.  
 
Det fjärde är att skulder oftast har ett förfallodatum, vilket inte finns för eget kapital.  
 
Det sista är att långivare till skulder ofta har ett ytterst litet inflytande på hur verksamheten 
bedrivs, medan investerare i eget kapital har stort inflytande på företaget och hur dess ledning 
verkar.  
 

3.4.3 Eget Kapital 

Eget kapital är ett finansiellt objekt med rest fordran hos företaget. Dess kostnader ger inte 
skattefördelar, har obegränsad löptid, samt låg prioritet vid likvidationer. Men eget kapital ger 
investerarna makt att kontrollera bolaget.  
 
För ett börsnoterat företag finns flera sätta att uppbåda eget kapital. Det vanligaste är aktier 
men Damodaran (2001) nämner också två andra sätt, Warrants samt Contingent Value Rights. 
 
Det traditionella sättet att tillföra eget kapital i ett företag är att emittera Aktier till det pris 
marknaden är villig att betala. Vid en nyintroduktion bestäms detta pris av en investment 
bank, och kallas då ”offering price”. Om aktien redan handlas på börsen bestäms värdet av 
den aktuella kursen (Damodaran 2001).  
 
Ett nytt alternativt sätt att tillföra eget kapital till företaget är så kallade Warrants. En warrant 
ger köparen rätt att köpa aktier av bolaget i ett senare skede till ett förut bestämt pris. Fördelen 
för företaget är att priset på dess warrants är baserade på dess uppskattade risk. Uppfattar 
marknaden risken som högre än företaget blir warrantsen övervärderade. En annan fördel är 
att företaget kan få in eget kapital utan ett direkt finansiellt åtagande (Damodaran 2001).   
 
Om Warrants ses som köpoptioner på eget kapital, är Contingent Value Rights motsvarande 
säljoption. Dessa ger innehavaren rätt att sälja tillbaka dess aktier till företaget vid en bestämd 
tidpunkt till ett förbestämt pris (Damodaran 2001).  
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Eftersom aktier är den klart dominerande källan för Eget kapital kommer resterande delen av 
uppsatsen behandla eget kapital som sprunget ur aktier.  
 

3.4.4 Skulder 

En skuld är ett finansiellt objekt med kontrakterad fordran hos företaget. Dess kostnader ger 
skattefördelar, har en begränsad löptid, samt hög prioritet vid likvidationer. Skulder ger 
samtidigt långivarna begränsad makt att kontrollera bolaget.  
 
Det finns ett stort antal sätt att uppbåda Skulder, Damodaran berör tre sätt: Banklån, 
Obligationer samt Leasing, men uppfinningsrikedomen är stor och det kommer ständigt nya 
former av skulder (Damodaran 2001, Brealey & Meyers 2003).  
 
Banklån har historiskt sätt varit företags vanligaste form av skuld. Den risk som banken sett 
för lånet har avgjort räntan. Den främsta fördelen med banklån är att de kan omfatta mycket 
varierande belopp, även mindre. Detta ger stor flexibilitet i kapitaltillförseln. En annan fördel 
är att även relativt okända företag kan få banklån. Eftersom motparten är en bank behöver 
företaget ej oroa sig för att känslig information läcker ut till konkurrenter. De kan därför 
lämna ut känslig ägarinformation som hjälper till både vid prissättning samt vid utvärdering 
av lånen. Ett banklån kan även anses vara mindre komplicerat för företag, då det enbart måste 
hantera en motpart, något som små företag uppskattar. En form av banklån är 
checkräkningskredit. Denna kredit nyttjas främst i den löpande verksamheten då den tillåter 
en varierade nyttjandegrad (Damodaran 2001).  
 
För större kända företag är obligationer är ett alternativ till banklån. Jämfört med banklån har 
obligationer flera fördelar. De ger för företaget bättre finansiella villkor än banklån, det vill 
säga lägre kostnad för kapitalet. Obligationer är även mer flexibla än banklån, de kan till 
exempel ibland omvandlas till aktier. Obligationer har även generellt betydligt längre löptid 
än banklån, Disney och Boeing har till exempel lanserat obligationer med löptider mellan 50 
och 100 år, mer normala löptider är dock 5 -15 år (Damodaran 2001). 
 
Företag söker låna pengar för att finansiera uppköp av tillgångar för att bedriva sin 
verksamhet. Ett alternativ till detta är att leasa tillgången istället. Leasing innebär att företaget 
åtar sig att göra löpande utbetalningar till ägaren, för rätten att nyttja tillgången. Kostnaderna 
för leasingen är till fullo eller delvis avdragsgilla, vilket ger en viss skatteförmån. Om 
företaget inte klarar av att betala leasingavgiften leder detta initialt till att de förlorar 
förfoganderätten till tillgången, men i förlängningen kan det leda till konkurs. (Damodaran 
2001) 
 

3.4.5 Kapitalkostnad 

Ett företags kapital – i vid mening – är detsamma som dess resurser (Olsson & Skärvad 2000). 
För detta kapital finns det alltid en kostnad, även om den kan vara fiktiv. Vid alla 
investeringar och projekt görs ekonomiska kalkyleringar, oftast med denna kostnad som 
diskonteringsränta (Brealey & Meyers 2003).  
 
Normalt sett uppskattas kapitalkostnaden med hjälp utav modellen WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) se figur 2. Denna modell visar hur fördelningen, samt kostanden, för 
eget kapital och skulder påverkar kapitalkostnaden. WACC tar även hänsyn till att 



Outsourcing 
av industriell produktion 

 

22 

kostnaderna för skulder är avdragsgilla, detta tillsammans med den generellt lägre kostnaden 
för skulder ger modellens ekonomisk hävstång (Ross, Westerfield & Jordan 2004 & Brealey 
Mayers 2003).  
 

 
Figur 2 WACC 

 
I WACC ingår enheterna eget kapital E (Equity), skulder D (Debt), Totalt kapital V (Value). 
Samt avkastningen på eget kapital RE och skulder RD. Slutligen finns enheten för den gällande 
företagsskatten TC.  
 
Vad bestämmer RE 

Avkastningen, räntabiliteten, på eget kapital utgörs av värdeökning hos utgivna aktierna eller 
eventuella utdelningar till aktieägarna. Hur mycket avkastning investerarna förväntar sig beror 
på verksamhetens beskaffenhet. Den främsta faktorn är risken i verksamheten, finns det en 
stor risk förväntar sig investerarna en högre avkastning än om verksamheten är trygg och 
stabil (Brealey & Meyers 2003). 
 
Det finns flera sätt att beräkna den förväntade avkastningen på eget kapital, den vanligast 
förekommande är CAPM (Capital Asset Priceing Model) se figur 3. CAPM beskriver hur 
mycket en tillgång ska ge i avkastning om den är rätt värderad enligt dess premisser. Ger 
tillgången mindre avkastning än vad CAPM visar, är tillgången övervärderad, ger den mer, är 
den undervärderad (Ross, Westerfield & Jordan 2004).  
 

 
Figur 3 CAPM 

 
För att tillgången A ska anses rätt värderad, ska den enligt CAPM ha avkastningen rA 

samtidigt som den riskfria räntan är rf, risken i tillgången är ßA, samt marknadsportföjens 
avkastning är rm.  
 
Risken ß, är den företagsspecifika risken. Detta är den risk som ej kan härledas till något 
annat än det specifika företaget. Marknadens genomsnittliga ß risk är 1, företag som anses 
riskablare än marknadens genomsnitt får ett ß-värde som ligger över 1 och de som anses 
mindre riskfyllda ligger under 1.  
 
Genom att se på sin marknadsvärdering och risk kan företaget således härleda vilken 
avkastning på eget kapital de förväntas ge. Om företagets avkastning är mindre än den 
förväntade kommer aktievärdet teoretiskt att sjunka. Denna förväntade avkastning på eget 
kapital är den RE som används i WACC modellen.    
 
Men det finns invändningar mot CAPM, Damodaran (2001) listar ett antal begränsningar. 
Han menar att CAPM gör orealistiska antaganden, att parametrarna inte kan uppskattas 
tillräckligt precist och att modellen inte fungerar särskilt bra. Om verkligheten vore som 
CAPM borde det finnas att linjärt samband mellan Beta och avkastning, det finns det inte. 
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Trots dess begränsningar är CAPM den mest vedertagna modellen för uppskattningar av 
tillgångars förväntade avkastning Damodaran (2001). 
 
Vad bestämmer RD 
När det gäller banklån bestäms de räntor som företagen betalar av långivaren. Nivån på räntan 
avgörs av obeståndsrisken samt den förväntade kreditförlusten (vid obestånd). Långivaren gör 
oftast en indelning av låntagarna i speciella riskklasser, med hänseende till obeståndsrisken. 
Traditionellt sätt skattas obeståndsrisken genom en subjektiv bedömning, baserad på 
erfarenhet eller så sker en statistisk analys kallad scoring. Scoring innebär en analys av de 
faktorer som historiskt sett varit vanligt förkommande hos företag som kommit på obestånd.   
Kreditförlusten vid obestånd bedöms i praktiken genom värderingar av de säkerheter som 
lämnats för lånet, dessa säkerheter utgörs bland annat av företags- och fastighetsinteckningar 
(Hägg 2005).  
 
Räntan som delas ut på en obligation brukar kallas kupong, utdelningen sker vanligtvis med 
halvårsintervall. I normala fall bestäms nivån på kupongen av den gällande markandsräntan 
vid lanseringstillfället och förblir den samma under hela obligationens löptid, men även 
obligationer med varierade kupong förekommer (Damodaran 2001). 
 
Om företaget väljer alternativet att leasa tillgångar istället för att äga dem. Kostnaden för 
leasingen, är då den avtalade hyran för tillgången. 
 

3.5 Sammanfattning teori 
I den här delen ämnar vi sammanfatta den genomförda litteraturstudien. Detta för att kunna 
presentera en teoretisk referensram kring vilken studiens fortsatta delar kommer att 
koncentreras.  
 
Outsourcing 
Outsourcing är ett mångtydigt begrepp som saknar en entydig definition. Varför vi valt att 
operationalisera begreppet som att: Outsourcing föreligger när företag väljer att anlita en 
extern leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare utförts i egen regi.  
 
Bakomliggande strategier 
De dominerande motiven bakom outsourcing är kostnadsrelaterade och ambitionen är att 
frigöra resurser och kapacitet, minska investeringar och öka kostnadskontrollen. Genom att 
optimera nettonyttan av kostnaden för marknadskontraktering å ena sidan och ägandekostnad 
å den andra söker företagen en lämplig mix. 
 
Vid outsourcing minskar andelen fasta tillgångar och därmed kostnader förknippade med 
ägande. Detta medför att företag i större utsträckning än tidigare ges möjlighet att möta 
marknadsfluktuationer genom en ökad flexibilisering, både numerisk och organisatorisk. 
Denna ökade flexibilisering anses även bidra till att företagen kan fokusera sin verksamhet 
kring sin kärnkompetens och ”core business”. Genom att fokusera kring sin kärnkompetens 
anses outsourcande företag tillskansa sig konkurrensfördelar. Detta genom att skapa en unik 
och företagsspecifik profil vilken bidrar till hur företaget uppfattas av sin omvärld. En 
omvärld bestående av kunder och leverantörer, samt andra intressenter. Vilka är av yttersta 
vikt för företaget och dess fortlevnad.  
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Hinder och drivkrafter 
De hinder och drivkrafter som ligger bakom outsourcing av industriell produktion kan 
sammanfattas som problematiken med att söka optimera nettonyttan av marknads-
kontraktering och ägande. Det vill säga att huruvida företag väljer att outsourca eller blir 
lyckosamma i sin outsourcing är beroende av kostnadsmixen av marknadskontraktering och 
ägande.  
 
Företagsvärde 
Företagens värde bestäms till stor del av omvärldens förväntningar på dess framtida resultat. 
Marknadsvärdet utgörs generellt av antalet utestående aktier * pris per aktie. Detta marknads-
värde kan dock vara flera gånger högre företagets bokförda. Denna uppvärdering beror av att 
marknaden värderar avkastningen på synligt kapital. Genom att uppvärdera marknadsvärdet 
kan denna lönsamhet utjämnas och sägas skapa en balanspost av immateriella tillgångar. Om 
denna post av immateriella tillgångar är mångdubbelt större än de materiella blir företagens 
förmåga att skapa synliga vinster av osynliga tillgångar av yttersta vikt för företagen. 
 
Värdestrukturen 
 

 
Figur 4 Ett företags marknadsvärde och dess beståndsdelar (Egen modell efter Edvinsson & Malone) 
 
Figur 4 visar en generell bild av ett företags värde, eller värdestruktur. Ett företags värde 
utgörs således av en materiell och en immateriell del. Den materiella delen, eller den 
finansiella delen består av rent finansiella värden vilka uppkommer och syns i företagens 
redovisning. Nämnas kan här eget kapital och skulder samt exempelvis anläggningstillgångar 
och eller lager. De immateriella tillgångarna benämns i bilden ovan som intellektuellt kapital. 
Det intellektuella kapitalet kan delas upp i strukturkapital och humankapital. Strukturkapital 
är de strukturer som företaget äger, exempelvis kundregister och interna strukturer. 
Humankapital är de värde som företagets personal tillför företaget genom sin kompetens och 
kontakter, detta kapital kan inte ägas av företaget.  
 
Företag som outsourcar får en mer nätverkslik struktur än tidigare. Detta eftersom outsourcing 
bidrar till att dels skapa flexiblare organisationer som möjliggör att även andras expertiser 
nyttjas. Företag söker, genom outsourcing, fokusera verksamheten kring sin kärnverksamhet. 
Detta genom att utnyttja andras kärnverksamhet och ”core business”. Dessutom bidrar 
outsourcing till att minska den generella förädlingsgraden i det outsourcande företaget.  
 
 

Marknadsvärde 

 

Finanskapital 
Intellektuellt 

kapital 

Humankapital Strukturkapital 
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Kapitalkostnaden 
Ett företag har alltid en kostnad för sitt kapital. Denna kostnad kan vara mycket konkret, 
räntebetalningar på skulder, eller mindre konkret, avkastningskrav på eget kapital. Den 
främsta påverkande faktorn för dessa kostnader är risken i bolaget. Högre risk ger högre 
räntor samt högre avkastningskrav från investerarna. Likväl ger en mindre risk lägre 
räntekostnader samt mindre avkastningskrav på eget kapital.  
 
Kostnaden för skulder ligger generellt sett markant lägre än avkastningskravet på eget kapital. 
Detta innebär att den främsta påverkade faktorn för kapitalkostnaden är förhållandet mellan 
eget kapital och skulder, kapitalstrukturen.  
 
Kapitalstruktur 
Företags kapitalstruktur påverkas av dess verksamhet. Genom att förändra företagets 
verksamhet kan hela kapitalstrukturen förändras. En minskad andel ”billiga” skulder ger 
automatiskt en ökning av den beräknade kapitalkostnaden. Detta eftersom avkastningskravet 
på eget kapital generellt är betydligt högre än för skulder.  
 

 
Figur 4 Förändring av kapitalstruktur (författarna) 

 
Effekten av detta tydliggörs i figur 4. Om skuldandelen (D) minskar från 60% till 30% 
kommer den beräknade kapitalkostnaden att stiga från 6.7% till 9.3%. Kostnaden är beräknad 
enligt formeln för WACC, skattesatsen är 22%.   
 
 
Avslutningsvis vill vi påpeka att företag agerar för att framstå i god dager i sin omvärld. En 
omvärld som består av andra företag och organisationer vilka i sin tur eftersträvar samma sak.   
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4.  
 

Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av empirin. Denna utgjordes i uppsatsen av intervjuer 
med personer som ansågs adekvata i sammanhanget. Intervjuobjekten kom från olika 
bakgrunder. Per Haugland kommer från industrin och är tänkt att spegla dess syn. Han 
belyser även hur marknaden (analytiker) uppfattar outsourcing.  Niklas Riesenfeld jobbar 
med kreditbedömning dagligen. Han speglar bankernas syn på outsourcing och hur detta 
påverkar deras bedömningar. Clas Bergstöm är kommer från den akademiska värden och är 
tänkt att representera ett objektivt perspektiv på outsourcing, värde samt kapitalkostnad.    
 

4.1 Inledning 
Nedan presenteras de intervjuer som genomförts för att komplettera litteraturstudien. 
Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan har skrivits rent och tolkats av författarna, dock 
har respondenterna givits möjlighet att kommentera eventuella felaktigheter eller liknande. 
Intervjuerna presenteras i kronologisk ordning efter genomförandedatum. 
   
Vi har valt att presentera intervjuerna på något skilda sätt. Detta eftersom vi i de två första 
funnit att diskussionen kommit att behandla vissa, för ämnet och respondenterna, specifika 
företag. Den tredje intervjun behandlar liknande ämnen som de första två dock på ett mer 
övergripande och generellt plan. För att särskilja dessa intervjuer åt samt att tydligt kunna 
klargöra för hur vi tolkat intervjuerna har vi valt att skilja på presentationerna av dem samma.   
 

4.2 Intervju Per Haugland  
21/11 ABB Power Technologies huvudkontor, Ludvika 
Per Haugland är VD för ABB Power Technologies AB i Sverige. Divisionen omsätter ca 8 
miljarder kronor och anställer ca 4000 personer i Sverige, tillsammans med ABB Automation 
utgör den ABB Sverige. Om inget annat nämns syftas ABB Power Technologies i Sverige när 
ABB omnämns i intervjun.  
 

4.2.1 Outsourcing 

Vilka jobb som outsourcas beror på den värdeskapande processen, och vilken typ av jobb det 
är. De fall som oftast blir aktuella är de arbetsintensiva delarna av produktionen, arbeten där 
det finns en låg tröskel av komplexitet. Haugland menar att lyckad outsourcing av standard-
processer är fult möjligt, men han tillägger att outsourcing av mer komplexa processer även 
kan lyckas, ”så länge de är upprepade”.  
 
Outsourcing av nyutveckling är svårare. Vid outsourcing måste det finnas snäva definitioner 
för vad som ska uppnås, vilken är produkten som ska utvecklas. Om detta måste ske varje 



Outsourcing 
av industriell produktion 

 

27 

gång blir inköpsprocessen lika komplex som den outsourcade processen. Haugland menar 
vidare att produktionen behövs för en effektiv nyutveckling. ”Svårigheten med outsourcing, är 
att om den körs för långt påverkar den nyutvecklingen negativt.”  
 
ABB i Ludvika har sourcat ut en del industriell produktion, men även en del standard 
utveckling, till exempel mjukvaruutveckling. När det gäller mjukvaruutveckling är det klart 
definierat vilken produkt de vill få fram, vilket gör effektiv outsourcing möjlig.  
 
Produktionen i Ludvika har dock inte minskat till följd av flytt till låglöneländer, detta på 
grund av att ABB har haft en så stor tillväxt att outsourcingen har gjorts av produktion som 
inte hunnits med. Det som har skett är att förädlingsgraden i verksamheten har minskat. Detta 
har gjort att ABB påverkas mindre av svängningar än vad de gjorde tidigare, och i det ser de 
en klar fördel. Haugland menar att verksamheten bör påverkas så lite som möjligt av 
svängningar, helst ska svängningar enbart påverka andra.  
 
”Finns det en stor vertikal integration i verksamheten innebär det att när det går bra lyfter det 
ordentligt, eftersom du får hela effekten av hävstången. Men går det dåligt, då går det riktigt 
dåligt.” 
 
Haugland tillägger dock att om företaget vill växa över tiden, då är det bara bra att kontrollera 
hela produktionen själv. Men när tillväxtperioden är över slutar det oftast med att man sitter 
med för mycket resurser. Det är då svårigheten kommer, att kunna styra på längre sikt. De 
strategiska besluten, att balansera när du outsourcar, samt vad du outsourcar.  
 

4.2.2 Bakomliggande strategier 

Kärnkompetensen är den röda tråden eller ryggmärgen för att kunna leverera det som är 
företagets kärnverksamhet. Det kan vara ingenjörskompetens inom ett verksamhetsområde 
eller produktion inom ett annat. För ABB Power Technologies är kärnverksamheten system-
kunskap på systemsidan. Denna kunskap är otroligt viktigt för företaget, och till den kan man 
sourca in andra kompetenser, till exempel ingenjörsteam. Stödteam som skapar kött på benen, 
men det är att kunna definiera systemet och analysera systemet som är kärnkompetensen, och 
”det må vi göra själv”. Men outsourca ingenjörstjänster i det hänseendet är inte aktuellt då det 
är såpass lite kapital bundet i dessa, det är främst lönekostnader. Men om synen enbart är 
kostnadsmässig kan ju även outsourcingen av ingenjörstjänsterna ge vässäntligt lägre 
kostnader.  
 

4.2.3 Hinder och drivkrafter  

Analytiker ser det helt klart som positivt att ABB outsourcar menar Haugland. Han berättar att 
ABB rätt ofta har besök av analytiker som är inne och ser på verksamheten, hur utvecklingen 
ser ut. ”Grunden för långsiktiga resultat är att man har stenkoll på kärnverksamheten, och 
kärnprocesser, dem kan du aldrig outsourca! För då ger du ifrån dig det som är ryggmärgen i 
din egen verksamhet, det är mycket viktigt. Allt annat kan du egentligen outsourca, dock med 
hänsyn till kostnader, samt var produkten är i produktcykeln och eller processen.”  
 
Men Haugland tror inte man kan outsourca för att lösa problem. ”Du måste ha stenkoll på 
processen och sen kan du outsourca bitar av den. Och normalt när vi talar om den typen av 
outsourcing är det längst ner i värdekedjan. Det som outsourcas är den första operationen, inte 
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materialförädling (det har de aldrig gjort), men den första bearbetningsprocessen eller 
delsammansättningen, där det blir en viss produkt.” Men han menar vidare att det beror av var 
i förhållande till kärnkompetensen det ligger. Om det anses ligga i kärnkompetensen, då 
sourcar ABB inte ut, utan in. Detta betyder att ifall det är något som är helt fundamentalt för 
dem med hänsyn till teknologi eller processer, då ser de till att få kontroll över det.  
 
Ett exempel på insourcing inom ABB är ett litet företag i Grängesberg som producerar 
koppardetaljer till en av ABBs produkter. Detta var ett typiskt exempel då en leverantör 
behärskade ABBs kärnkompetens inom ett område som var superkritiskt. Haugland beskriver 
”Leverantören var i färd med att köpas upp av en extern aktör, det kunde vi inte sitta och se 
på. Så länge som de bara satt där tyst, och producerade åt oss var det ok. Men när vi såg att 
det var en ny större ägare på väg in med mer kapital som då kunde styra vår verksamhet 
handlade vi snabbt, och köpte upp leverantören.” 
 
ABB har aldrig hamnat i den situationen då de blivit alltför beroende av en leverantör. 
Produktion som de sourcat ut är av den typen som relativt lätt kan flyttas mellan olika 
leverantörer. Haugland menar att, ”Om du blir beroende av en leverantör, är det livsfarligt, för 
då är det din kärnverksamhet. Du kan inte ha en leverantör som behärskar din kärnverksamhet 
eller delar av den.”  
 
Haugland är inte säker på om outsorcing gör ett mindre företag mer beroende än ett stort. Han 
påpekar åter att det är kopplingen till kärnverksamheten som är det viktiga. I ett mindre bolag 
är det möjligen svårare att definiera vad som är kärnverksamhet och vad det är som är 
kärnkompetensen i den. Men han menar vidare att det är klart att ett mindre bolag alltid har 
svårare då det gäller att styra andra.  
 
Haugland menar att vid outsourcing till lågkostnadsländer gäller, om du kan definiera vad du 
vill ha gjort, då får du det. Det finns rudimentära fabriker där arbetarna är analfabeter. De gör 
som de blir tillsagda, säger man fel, då blir det fel. Och det ser ABB på en del produkter som 
är producerad i de länderna. Därför tror Haugland mer på att outsourca till fabriker i säkrare 
länder, det är ett enormt spektrum mellan de sämsta och bästa områdena. I de områden där 
arbetarna har det sämst är de ofta mer bekymrade över att skaffa mat för dagen än hur det går 
för ABBs produkter. Haugland menar att man måste ha en bra process att lägga ut, om det inte 
är standard produkter. Annars tror han att det är länder som ligger närmare än Indien och Kina 
som är aktuella, till exempel de Baltiska staterna och Östeuropa.  
 
ABB har tillverkning i både de Baltiska staterna, Ryssland samt övriga Östeuropa. Och det är 
klart att det är något som Haugland menar de kunde utnyttja mer. Det har blivit en trend av att 
outsourcing ska vara till Kina eller Indien. Företagen ser de stora kostnadsskillnader, men det 
finns två andra viktiga aspekter vid outsourcing, kvalitet och leveransprecision. ”I Kina och 
Indien har de en helt annan uppfattning om de ämnesområdena än vi, och det är viktigt att 
man kalibrerar det. Kineserna är snabba och förstår vad det är, men i andra delar av världen 
tar det tid.” 
 
Haugland menar att det gäller att hela tiden balansera den yttre outsourcingen till att reducera 
ens kostnader, och då ska det vara verkliga reduktioner av kostnaderna. Inte fiktiva då du får 
en lägre produktionskostnad men samtidigt kostnader för förseningar och bristande kvalitet. 
Detta är faran att man inte ser det. Ifall man outsourcar bör det vara processer, arbetsintensiva 
processer, kapital, maskiner och råvaror kostar i princip lika mycket världen över. Det är 
arbetskostnaden som varierar.  
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”En del av produktionen i Sverige är arbetsintensiv, enklare montering och liknade. Men det 
som är kärnkompetensen i till exempel transformatortillverkning är kvalitén, och det finns en 
stor kompetens hos arbetarna i Sverige. Det är därför vi i Ludvika har ansvar för de största 
krafttransformatorerna, vilka är mest känsliga för störning i kvalitén.” 
 

4.2.4 Marknadens påverkan 

Analytikerna har en viss makt över företaget. Problemet är att de är väldigt kortsiktiga. Det är 
svårt att få arbetsro över en längre period för att implementera och genomföra saker. Det 
andra är att de har ingen förståelse för cyklisk verksamhet, det ska gå upp ett steg varje 
kvartal jämfört med föregående år, det blir väldigt kortsiktigt.   
 
Aktiemarknaden drivs upp utav sådana som är ute efter att göra kortsiktiga vinster. IT-
boomen drog med och förändrade marknaden, alla var kortsiktiga. ABBs verksamhet är inte 
kortsiktig men ändå blir fortfarande mätta med samma kriterier.   
 

4.2.5 Kapitalkostnad 

Vi ser på alla investeringar som om vi lånar kapital även om det inte sker externt. Det finns 
ingen i ABB som har fritt kapital även om de har en väldigt god kassa, ”ABB Sverige har 
otroligt mycket pengar”. Men det betyder inte att de får låna dem gratis.  
 
ABB i Sverige lånar aldrig externt, istället lånar de ut pengar till andra. Inom ABB finns det 
en ”pool” som kassan går in i, sedan finns det interna förvaltare av den poolen. När ABB 
Power Technologies lånar pengar, har de en lånegräns på sina ena pengar. Lånen behandlas 
helt kommersiellt som om det vore ett separat bolag. Nu sitter ABB rimligt bra till när det 
gäller eget kapital. Men de passar hela tiden på att se till att det inte hopar sig för mycket 
pengar. Därför sker allt på normala kommersiella villkor och deras internräntor ligger högre 
än de externa.  
 
Räntorna bestäms centralt i Zürich (ABBs huvudkontor) och i Sverige. ABB ser på alla 
investeringar som avkastning på den kapital investeringen. Oavsett om de lånar externt eller 
internt ser de det som det. ABB bolag runt om i världen har lånat mycket pengar externt, men 
inte ABB Sverige.  
 
När det gäller garantier för order som ABB ska leverera, är de också beroende av bankerna. 
Och där är det klart att bankerna ser på ABBs soliditeten etc. Det var en period för två tre år 
sedan då ABB på andra ställen i världen, hade mycket svårt att få bankgarantier. ABB Sverige 
var tvungna att hjälpa sina systerbolag runt om i världen med att få bank garantier.  
 
Det är risken som avgör vilket avkastningskrav ABB får på sina pengar. De har olika krav på 
avkastning på olika delar av verksamheten. Vilken nivå av risk det är beror av vilken typ av 
verksamhet det är. Det finns en risknivå på rena produktionsdelar och en annan på stora 
projekt. Men när det gäller avkastning på kapitalet har ABB, generella krav som de måste 
möta. Olika investeringar ”kämpar” om pengarna och det är ekonomiska kalkyler som avgör. 
Ett investeringsprojekt bör det ha en återbetalningstid på mindre än två år, annars kommer det 
inte igenom. Nackdelen med korta återbetalningstider är att långsiktighet blir svårt. Det måste 
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ske via strategiska beslut, och där kommer outsourcing in, ”Vad vill du sitta med och vad vill 
du inte sitta med”. Det är då viktigt att ha en strategi och principiella grunder.  
 

4.3 Intervju Niklas Riesenfeld  
22/11 Nordeas Regionkontor, Örebro 
Niklas Riesenfeld sitter som kundansvarig för företag på Nordeas regionkontor i Örebro. Han 
har hand om mellanstora och lite större kunder, vilket innebär ett blandat kundsegmentet, med 
omsättningar från tio till 500 miljoner kronor inom en rad olika branscher.  
 
Hans arbetsuppgift innefattar bland annat att kreditbedöma bolag och tar fram kreditunderlag 
till beslutsfattarna på banken.  
 

4.3.1 Outsourcing 

Riesenfeld menar att företagens behov av lån och krediter påverkas vid outsourcing av 
industriell produktionen. Kanske behovet av en fastighet försvinner, då försvinner lånen på 
den, eller så fås pengar till kassan. När maskiner försvinner sker samma sak där. Lånebehovet 
minskar när företaget outsourcar, och då minskar deras räntekostnader. Men menar 
Riesenfeld, rent generellt, ökar den procentuella räntekostnaden eftersom räntan är beroende 
av hur stora krediter du har. Ett bolag betalar en annan ränta om de har 100 miljoner i krediter 
än om det har 10 miljoner. De som har 100 miljoner har en lägre ränta. Men om ett företag 
minskat sina skulder till tio miljoner på grund av att de outsourcat, då kan det vara svårt att gå 
in och höja marginalen. Men normalt sätt om ett bolag bara har 10 miljoner i krediter har de 
en högre ränta, den finansiella kostnaden vid outsourcing borde således bli högre i procent, 
men mindre totalt. Rent teoretiskt borde det vara så, men i praktiken varierar det från fall till 
fall. ”Bara för att ett företag outsourcar och (överdrivet) gör sig av med 90% av sina skulder 
kan banken inte automatiskt gå in och höja räntan, även om det borde ske teoretiskt.”  
 

4.3.2 Kreditvärdighet 

Enligt Finansinspektionen är det främsta som bankerna ska se till när det gäller 
kreditvärdighet, återbetalningsförmåga. Återbetalningsförmågan är företagets uppskattade 
kassaflöde. Normalt sett har företagen ganska bra budgetar vad gäller resultatet. De vet 
ungefär vad de kommer att omsätta under kommande år och vad de vill ha för resultatnivå. 
Men Riesenfeld menar att de ofta är dåliga på, i alla fall i hans storlekssegment, att göra 
budgeterade balansräkningar. Banken får i samråd med kunden försöka ta fram en budgeterad 
balansräkning så de får fram ett framtida kassaflöde, och utifrån det bedöma kredit-
värdigheten.  
 
Även om återbetalningsförmågan är det banken ser till i första hand, ser de även på, ägare, 
ägarstrategi, bransch, företagsrisk om de bedömer att det finns med, beroende av leverantörer 
och kunder samt bedömer säkerheterna som lämnas.  
 

4.3.3 Hinder och drivkrafter 

När ett företag outsourcar minskar deras kreditbehov i samma utsträckning som de outsourcar. 
Detta leder till att utifrån samma kreditvolym ökar bankens risk eftersom de får ett mindre 
underlag. Det försvinner underlag i fasta tillgångar från balansräkningen. Med samma 
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kreditvolym försämrar det för banken ganska mycket ”Vi vill ju se vad vi finansierar för 
någonting”. Men Riesenfeld menar även att företagets behov av krediter bör minska vid 
outsourcing.  
 
”Behovet av krediter minskar troligen men rörelsekapital måste fortfarande finnas eftersom 
det är till för att finansiera kortfristiga fodringar. Visst man kan finansiera en del av dem 
genom leverantörsskulder till det insourcande företaget, men inte allt.”  
 
Investerings finansiering i maskiner minskar dock när man outsourcar. 95% av företagen lånar 
till dessa investeringar, även om en överskottslikviditet finns. Ett bolag vill aldrig ha 
pluspengar på kontot. De ska helst ha en checkkredit som de utnyttjar, de kan då investera 
kapitalet på ett bättre sätt, än att ha ett plus på kontot,.  
 
Minskningar av företagets fasta tillgångar kan påverka kreditvärdigheten, men det behöver 
inte göra det. Det påverkar framförallt hur mycket ett bolag kan låna. Bolaget kan fortfarande 
vara riktigt starkt, men bara för att det är starkt får de inte låna hur mycket som helst, det är 
återigen återbetalningsförmågan och säkerheter som sätter gränserna. ”Ett tomt bolag som går 
jättebra får inte låna mycket pengar, det måste finnas ett underlag som säkerhet för lånet.”  
 
På kort sikt kan outsourcing vara positivt. Framförallt när det gäller börsbolag och sådana som 
vill visa upp starka finansiella siffror. Bolagen får in kapital, minskar sin balansräkning och 
visar bättre nyckeltal. De får en bättre avkastning på det totala kapitalet och på alla kassa- 
nyckeltal. De får bättre skuld och betalningsförmåga med mera, på kort sikt. Men på lång sikt 
blir det dyrare, de förlorar kompetens och de blir mer beroende av andra. Även ifall det finns 
flera leverantörer har de inte verksamheten själva. Det blir ofta dyrare i längden, leverantören 
ska också tjäna pengar. Och det de förlorar tror Riesenfeld inte de får igen för att de får en 
lägre finanskostnad. Han tror att det är en rent kortsiktig lösning.  
 
Han menar dock att i en del bolag kan outsourcingen vara policybeslut, de bestämmer att de 
inte ska hålla på med den typen av verksamhet, det är en bättre anledning än ett finansiellt 
motiv.  
 

4.3.4 Beroendet av leverantörer 

Beroendet av leverantörer påverkar inte direkt kostnaden för lånet, sambandet är snarare ifall 
kunden får ta lånet. Leverantörsberoendet är en av de risker banken måste ha kontroll på, men 
det är inte en dominerande risk. Om ett bolag är helt beroende av en leverantör är det negativt 
för banken. De har då svårt att vara positiva till en sådan utlåning. 
 
Det händer dock sällan att företag blir helt beroende av en leverantör, det är vanligare att de 
blir beroende av en kund. Nordea i Örebro har en kund som förlorade en kund som stod för 
över 30 % av försäljningen. Den kunden kommer tvingas anpassa sina kostnader på ett år 
efter de nya omständigheterna, eller hitta nya affärsmöjligheter, men det är inte lätt och ställer 
stora krav på företagsledningen.  
 
Vad gäller leverantörer är beroende ett mindre problem, inom tillverkningsindustrin finns det i 
princip alltid alternativa leverantörer.  
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4.3.5 Kapitalkostnad 

Det som avgör räntan för lån och krediter, kostnaden för skulderna, är hur företaget rateas av 
banken.  
 
När Nordea ser på värde i ett företag ser de på deras ställning, dels gör de en bedömning 
finansiellt och sedan en bedömning av deras egen uppfattning om företaget, mjuka faktorer, 
de gör en rating på bolaget. Det finns externa rateingbolag men Nordea gör en egen rating, 
alla banker har enligt Riesenfeld egna modeller för detta. Modeller som de utnyttjar dels för 
att se styrkan hos kunden och dels, under vissa nivåer, följa upp de riskklassade företagen. 
Det är det även viktigt för banken att kunna följa upp sin kundstock, se vilka kunder de har, 
om det är starka eller svaga. Nordea mäter inte bara lönsamhet och avkastning utan räknar 
även efter något som de kallar ”economic proffit”, det är TB3 (täckningsbidrag) minus 
”expected loss”.  Ju bättre rateingen är, ju stabilare företag, ju mindre är den förväntade 
kreditförlusten.  
 
Ratingen sker från ett till sex, samt på varje siffra finns minus, flat och plus. Ratingen sker 
således i 18 steg. Rateingmodellen består dels av finansiella nyckeltal samt mjuka faktorer. 
Dessa faktorer varierar sedan lite beroende av bransch. 
 
Utifrån punkterna får banken fram en rateing. Diskrepansen mellan rateingen av finansiella 
nyckeltalen och de mjuka faktorerna får inte vara mer än 1.0. Därav kan man inte skruva upp 
ratingen, enbart genom att skruva upp de mjuka faktorerna om de finansiella är dåliga. 
Rateingen avgör sedan villkoren för lånet eller krediten.  
 

4.3.6 Säkerheter 

Nordea ser maskiner, inventarier, kundfodringar som säkerheter vid lån. Vid en 
obeståndssituation är det generellt sett kundfodringar som de får ut mest av. När det blir en 
konkurs är oftast maskiner eftersatta, eftersom det normalt sett gått dåligt ett tag. Det är ofta 
den dåliga delen av varulagret som är kvar, medan kundfodringarna oftast är bra. 
Kundfodringar, varulager och inventarier kallas förlagsmassan i ett företag, och det som 
banken tar ut för att få del av förlagsmassan kallas företagsinteckningar, det motsvarar ett 
pantbrev till en fastighet. I förlagsmassan är som tidigare nämnts Kundfodringar det 
viktigaste, där har banken fått en sämre sits sen 2003 då lagen om företagsinteckningar 
ändrades. I de gamla reglerna hade bankerna tillgång till hela förlagsmassan, de stod i stort 
sett högst upp, direkt efter skatter och konkursförvaltares kostnad. Nu är det lite ändrad 
ordning plus att miljörisker går före och banken får bara ungefär 55 % av förlagsmassan, mot 
100 % tidigare, ”Så det har försämrats ganska mycket för oss”. Därmed så får banken ett 
större säkringsunderskott och är mer restriktiva med sin kreditgivning nu än de har varit.  
 
Med anledning av Lagändringen inom företagsinteckningar blir det mer och mer att banken 
använder sig av objektsäkerhet. Banken finansierar företagens investeringar via sina 
finansbolag. Detta innebär att det blir mer och mer direkta pantsättningar. Om företaget köper 
en maskin har banken direktpant till den maskinen. Så länge som det sker en avbetalning har 
banken återtagningsrätt på maskinen.  
 
Ett annat alternativ är leasing, då äger banken maskinen, och företaget hyr den, något som 
blivit vanligare. Samma sak gäller fakturabelåning, företag får låna hos banken med sina 
fakturor som säkerhet, istället för checkkredit.  
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Och om det är en koncern vill banken oftast ha en generell moderbolagsborgen. Oftast är 
moderbolagen starka, eller kan få fram kapital ”Det är något som vi jobbar mycket med, något 
som ger värde för oss”.  
 

4.4 Intervju med Clas Bergström  
24/11 Handelshögskolan, Stockholm 
Clas Bergström är professor i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han är 
verksam forskare inom ämnena corporate governance, corporate finance och corporate law 
vid Handelshögskolan i Stockholm.  
 

4.4.1 Outsourcing  

Outsourcing kan ses som en av de klassiska huvudfrågorna inom organisationsteori. Att äga 
eller hyra, tillverka eller köpa? Bergström menar att dessa frågor utgör hur ett företag 
definieras, vad som utgör dess gränser. Vad är företagets huvudsyssla, core business eller core 
competence avgör och definierar vad som är och utgör företagets gränser.  
 
Det ligger enligt Bergström mycket mode i begreppet outsourcing. Det kan sägas starta när 
företagen skulle rensa sina balansräkningar och bli mer ”fokuserade”. Enligt Bergström så 
handlas vissa företag till konglomeratrabatt. Det vill säga att företag som helhet handlas för 
mindre än summan av dess delar. Genom avyttringar frigörs kapital samt att den resterande 
verksamheten ges ett förhållandevis högre värde. Värdet på företaget som helhet minskar men 
procentuellt sett stiger värdet på den resterande verksamheten. Vilket innebar att genom att 
”rensa sina balansräkningar” frigjordes detta kapital och kom ägarna till godo. 
Företagen sökte alltså lätta sina balansräkningar för att bli mer fokuserade och samtidigt skapa 
större värde på det resterande företaget genom att det blev mer renodlat eller fokuserat.  
 

4.4.2 Skäl till outsourcing 

Bergström påpekar att det är frågan ”skall man äga fasta tillgångar” som är huvudfrågan vid 
outsourcing. Det finns olika kostnader och förmåner förknippade med ägande (Costs and 
benifites of ownership). Här är det viktigt att i varje specifikt fall väga dem mot varandra och 
jämföra olika kostnader och förmåner.  
 
Bergström menar även att det finns olika fördelar med att outsourca industriell produktion där 
huvudsyftet är ekonomiskt och, i bästa fall, noga kalkylerat. Det vill säga att när fördelarna 
väger tyngre än kostnaderna är outsourcing att föredra. Vidare finns det tydliga fördelar med 
att inte outsourca. Här menar Bergström att fördelarna framförallt är att företaget, genom att 
behålla aktiviteten inom organisationen kan behålla kontrollen, övervaka och organisera 
aktiviteten optimalt. Detta för att det finns alltid en risk när det inte råder total kontroll att bli 
utsatt för opportunistiskt beteende. Genom att bli beroende av leverantörer menar Bergström 
att risken för att dessa leverantörer försöker utöva påtryckningar ökar. Samt att det till 
syvende och sist är ägarkontroll som avgör vilka beslut som skall fattas och när. 
   
Bergström menar även att outsourcing i mångt och mycket kan påverka företagens 
innovationskraft genom produkt- och produktionsutveckling. Produktframtagningsprocessen 
blir svårare utan produktionskunskap och vice versa.  
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4.4.3 Värde 

Vidare hävdar Bergström att företags värdering påverkas av outsourcing. För det första genom 
den eventuella konglomeratrabatten, detta eftersom företag som helhet ofta handlas för 
mindre än summan av dess delar. Genom att företag outsourcar så avyttras delar av företaget 
vilket då frigör kapital kommer ägarna till del. Enligt Bergström är detta kapital som inte 
annars skulle kunna synliggöras. Detta eftersom de annars enbart hade bidragit med ”en del” 
av sitt fulla värde till företaget.   
 
Dessutom menar Bergström att outsourcingen påverkar företagens kassaflöden vilket påverkar 
företagens värdering. Effektiv outsourcing bidrar till att öka företagens kassaflöde och vice 
versa. Detta kommer att påverka den kassaflödesrelaterade delen an företagsvärderingen och 
därmed företagets värde, bland annat genom att kassaflödena kan delas ut till 
företagsfinansiärerna. Vidare menar Bergström att andelen fasta tillgångar i bolaget påverkar 
dess avkastningskrav och därmed diskonteringsräntan och genom den även företagets värde.  
 
Bergström menar att outsourcing av industriell produktion minskar andelen fasta tillgångar. 
En minskad andel fasta tillgångar leder till minskad ß risk. Förutsatt allt annat lika så leder det 
enligt Bergström till en högre värdering av bolaget. 
 

4.4.4 Kapitalkostnaden 

Bergström menar att enligt teoremet om kapitalstrukturens irrelevans påverkas inte företagets 
kapitalkostnad när kapitalstrukturen ändras. Detta trots att en ökning av skuldsättningsgraden 
i företaget genom att ersätta dyrt eget kapital med ”billigt främmande” i princip skall sänka 
kapitalkostnaden. I princip är skillnaden precis så stor att den äts upp av det ökade 
avkastningskravet på eget kapital.  
 
Företags fasta kostnader är väl definierade, så även dess fasta tillgångar. En ökad andel fasta 
tillgångar och fasta kostnader medför enligt Bergström en ökad risk. Det finns en klart större 
risk att starta ett flygbolag genom att köpa tio jumbojets än att hyra in flygresurserna när 
behovet finns. Vidare att det är av vikt för företag att kunna behovsanpassa sina resurser. 
Dock hävdar Bergström att de fasta tillgångarna, som å ena sidan ökar den operativa risken 
även fungerar som en säkerhet. Det finns även värden i struktur- och intellektuellt- kapital 
men sådant värde duger inte som säkerhet för banklån. Bergström hävdar att det ligger stora 
värden i organisatoriska och humana kunskaper och strukturer men det är ”ändock de fasta 
tillgångarna som i huvudsak godtas som säkerheter hos långivare”. 
 
Långivarnas och då framförallt bankernas ställning försämrades 2003 i och med det nya 
företagshypoteket. Bergström, som satt med i utredningen som sakkunnigt, menar att genom 
att den del som vid obestånd och konkurs tillfaller bankerna minskades innebär att bankerna 
är än mer noggranna med säkerheter. 
 
Hur konglomeratrabatten bidrar till att öka företagens kassaflöde anser Bergström bli en 
direkt effekt av outsourcingens påverkan på företagens värde. Detta samtidigt som 
outsourcingen, både positivt och negativt, bidrar till att förändra företagens kassaflöden är 
tydliga exempel på hur outsourcing påverkar företagens värde. Eller åtminstone den 
kassaflödesrelaterade delen av företagets värde, eller värdering. Samtidigt som andelen fasta 
tillgångar i bolaget påverkar risken och därmed avkastningskravet i bolaget. Detta menar 
Bergström påverkar diskonteringsräntan i en värderingskalkyl.  
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Bergström hävdar vidare att outsourcing kan sägas påverka företagets kapitalkostnad genom 
den förändrade andelen fasta tillgångar vilket, implicit påverkar risken i bolaget. Där en 
ökning av andelen fasta tillgångar ökar risken och därmed kapitalkostnaden. Samtidigt så 
bidrar en ökning i andelen fasta tillgångar till att öka den säkerhet som långivare kräver. 
Vilket då implicerar att en stor andel fasta tillgångar medför till att minska räntekostnader i 
bolaget.  
 

4.4.5 Outsourcing och bokföring 

Bergström menar att huruvida bokföringen påverkas av outsourcingen genom till exempel 
avskrivningsregler eller dylikt inte kommer påverka hur företaget värderas eller dess 
kapitalkostnad. Det som i slutändan påverkar ett företags värde är de fria kassaflödena, vilka 
kan delas ut till aktieägare och långivare. Samt hur dessa kommer att diskonteras. 
 

4.5 Sammanfattning Empiri 
Vi har i empirin försökt komplettera och verifiera teorin. 
  
Haugland representerar industrins syn på outsourcing. Han betonar att outsourcing är ett bra 
alternativ i väl utstakade och definierade processer. Men det viktigaste vid outsourcing är att 
företaget han kontroll över sin kärnkompetens, den får inte lämna företaget. Om delar av 
kärnkompetensen outsourcas kan detta leda till att företaget hamnar i en beroendesits jämte 
leverantören, vilket kan vara ytterst riskabelt. Men om outsourcing sker av rätt anledningar, 
och av rätt processer kommer detta att vara positivt för företaget, med en positiv påverkan på 
värdet.  
 
Riesenfeld representerade bankvärden. Han menar att outsourcing påverkar företagens behov 
av lån och krediter. Han belyser främst vad bankerna ser som säkerheter och vad som avgör 
kundernas betalningsförmåga, och vad som i förlängningen påverkar deras låne- och 
kreditkostnader. Han berättar också att eftersom de fasta tillgångarna minskar, vid 
outsourcing, förändras bankens säkerheter.  
 
Professor Bergstöm forskar inom finans. Han menar att outsourcing speglar den klassiska 
frågan inom organisationsteorin, att äga eller att hyra. När företaget outsourcar minskas de 
fasta tillgångarna, vilket i marknadens ögon minskar risken i bolaget. En mindre risk leder till 
ett mindre avkastningskrav och marknadsvärdet stiger om resultatet förblir det samma. 
Bergström talar även om den så kallade konglomeratrabatten, fenomenet som uppstår då ett 
företags delar inte kompletterar varandra på ett adekvat sätt. Vilket leder till att företagets 
värde är mindre än summan av dess delar. Ett företag som värderas med konglomeratrabatt 
kan minska denna genom att outsourca delar som ligger långt ifrån dess core business.  
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5. 
 

Analys 
 
Vi ämnar i detta kapitel söka belysa den presenterade teorin med hjälp av empirins olika 
röster. Detta för att söka analysera diskursens problematik genom att visa på eller dementera 
olika samband och eller påståenden .Som utgångspunkt för analysen har vi använt oss av den 
teoretiska referensram som presenterades i litteraturstudien.  
 

5.1 Bakomliggande strategier  
Av litteraturstudien har det framkommit att de bakomliggande strategierna vid beslut rörande 
outsourcing kan sägas vara att maximera nettonyttan av ägandekostnader och 
marknadskontrakteringskostnader (Hensmann 1996). Företag verksamma inom någon bransch 
söker tillskansa sig fördelar gentemot konkurrenter genom olika strategiska val (Porter 2004). 
När företag agerar på resurs- och avsättning marknader söker de optimera nyttan av de båda 
marknaderna. Genom att knyta olika aktörer på de olika marknaderna till sig kan företagen 
söka optimera denna nytta och skaffa sig en unik konkurrenskraft. På resursmarknaden knyter 
företagen upp leverantörer för att kunna erbjuda aktörer på avsättningsmarknaden på något 
sätt unika produkter, antingen genom pris, kvalité, varumärke eller någon annan 
företagsspecifik egenskap (jämför Bengtsson et al 2005, Jeverstam et al 2001, Porter 2004 & 
Uggla 2003). Företag måste, enligt ovanstående resonemang söka optimera nettonyttan av de 
båda marknaderna för att finna en, för företaget optimal värdeförädlingsgrad. Eftersom det 
finns kostnader förknippade både med att äga och köpa blir balansen mellan de båda helt 
avgörande för företagets konkurrenskraft. 
  
Det framkommit att outsourcing kan ses och användas som en buffert eller utjämnare. I 
företag med låg tillväxt kan outsourcing rätt nyttjad användas som extra resurs. Detta är 
främst en synpunkt som Haugland har och betonar. Detta möjligen för att han ser på 
outsourcing ur ett producerande perspektiv.  Bergström menar att outsourcing kan bidra till att 
öka det potentiella värdet i den kvarvarande verksamheten. Företag kan således outsourca för 
att renodla de värdeskapande aktiviteterna.  
 
För företag med stark tillväxt är kontroll över hela förädlingskedjan viktigt, då är outsourcing 
ett mindre bra alternativ. Företag i stark tillväxt bedriver dessutom få aktiviteter än de rent 
värdeskapande, eftersom de i regel alltid har kapacitetsbrist. De värdehöjande effekterna av 
outsourcing i tillväxtföretag är därför små. 
 
Av empirin framgår att outsourcing minskar den ekonomiska hävstången. Genom att nyttja 
leverantörer kan riskerna för verksamheten spridas. I goda tider är den minskade hävstången 
negativ då det ger ett mindre överskott än vid total kontroll över förädlingskedjan. I sämre 
tider är outsourcing ett sätt att, sprida förlusterna på fler aktörer. Åter igenom kan här skönjas 
att det oftast inte finns några goda argument för företag i stark tillväxt att outsourca. I och 
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med att sådana företag oftast inte har lönsamhetsproblem baserade på överkapacitet tycks 
intern produktion vara att föredra.  
 
I ovanstående resonemang vill vi påpeka att både Bergström och Haugland i viss mån 
poängterar samma sak. Bergström poängterar att för att söka en värdeökning bör företag 
exkludera kannibaliserande verksamheter, detta för att de motverkar önskade synergieffekter. 
Haugland använder sig i stället av produktionen som argument. Detta kan i viss mån ställas 
mot teorins beskrivning av de bakomliggande strategierna med outsourcing som ett sätt att 
öka fokuseringen kring kärnkompetensen samt en ökad flexibilisering.  
 
Outsourcing ses alltså som ett sätt för företagen till ökad flexibilisering. Där företagen ges 
möjligheter att behovsanpassa resursanvändningen och på så sätt möta fluktuationer på resurs- 
och avsättningsmarknaderna (Jaffee 2001). Den ökade flexibiliseringen kan även sägas bero 
på att företagen ges möjlighet att fokusera verksamheten kring sin ”core competens” (Jaffee 
2002 & Bengtsson 2005). Företagen kan alltså skala bort aktiviteter som tillför mindre värde 
för avsättningsmarknaden genom ett annat agerande på resursmarknaden.  
 
I litteraturstudien har vi även funnit stöd för att företag i viss mån outsourcar för att framstå i 
god dager hos sin omvärld (Engwall 2001). Även Jeverstam et al (2001) menar att vissa 
företag outsourcar för att det uppfattas som korrekt i den kontext i vilket de befinner sig. 
Vissa branscher och industrier samt större företag ses ofta som föredömen vilket bidrar till att 
outsourcing ses som ett sätt att vinna legitimitet för visst agerande.  
Även empirin ger stöd för att outsourcing kan ses som en trend. Dock påpekar Haugland och 
Bergström att beslut rörande outsourcing inte får tas på felaktiga grunder. Litteraturen 
(Bengtsson et al 2005 & Jeverstam et al 2001) pekar dock på att så ibland kan vara fallet. Det 
finns möjligen anledning att tro att mystifikationen och den allmänna acceptansen bidrar till 
att öka outsourcingtrenden. Vilket då implicerar att beslut kan tas på felaktiga grunder. 
 

5.2 Hinder och drivkrafter 
Av empirin har det framgått att det ligger mode i att outsourca. Det kan sägas finnas en trend 
att företag söker lätta sina balansräkningar och fokusera kring sin kärnkompetens för att stärka 
sin position på någon marknad och gentemot intressenter och ägare påpekar Bergström. Även 
Haugland menar att så är fallet men påpekar det genom att säga att ”analytiker gillar 
outsourcing”. Dock är det mycket viktigt att företag som outsourcar identifierat sin 
kärnkompetens enligt Haugland. Om företaget outsourcar sin kärnkompetens finns det risk för 
att bolaget hamnar i ett beroendeförhållande till aktörerna på resursmarknaden. Det implicerar 
även att genom att undvika att outsourca sin kärnkompetens så riskerar inte företag att hamna 
i sådana beroendeförhållanden. Här vill vi åter igenom påpeka att både Bergström och 
Haugland hävdar att det finns en väsentlig skillnad mellan mogna företag och företag i stark 
tillväxt. Företag i stark tillväxt fokuserar främst på att bedriva just sin ”core business”. 
 
Av litteraturen har det framgått att det finns tydliga problem med maktförskjutningar vid 
outsourcing. Till exempel vid en monopolistisk marknadssituation eller asymmetrisk 
informationsfördelning. Även av empirin har det framkommit liknande resultat. Den vikigaste 
lärdomen torde här vara att så länge som företag inte outsourcar kärnkompetensen är risken  
för maktförskjutning minimal. Dock kan mindre företag ha svårare att identifiera kärn-
kompetensen. Små företag är, oftare än större, redan i en underleverantörsposition. Vilket kan 
medföra dels problem att identifiera kärnkompetens men även en tilltro till större företags 
förmåga att bedriva affärsverksamhet. Där alltså organisatoriska förändringar görs för att 
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vinna god renommé. Det kan alltså finnas en större risk att sådana problem drabbar 
förhållandevis små företag. Detta eftersom de dels inte har samma resurser som de större vad 
anbelangar kassa, kreditering och säkerhet samt att vissa företag och branscher ses som 
föredömen framför andra. Detta kan implicera att mindre företag följer större i en strävan att 
vinna gott rykte och acceptans samt att det kan uppfattas som outsourcing ligger i tiden och på 
modet. 
    
Vi ser att en ökad fokusering kring företagens kärnkompetens och kärnverksamhet bidrar till 
en mer kunskapsintensiv verksamhet. En ökad fokusering på kärnprocessen leder dock oftast 
till en lägre intern förädlingsgrad, då företaget utför en mindre del av förädlingssprocessen. 
Företags kärnkompetens kan anses vara intellektuell kapital intensiv. Alltså bör företag tydligt 
identifiera denna kärnkompetens för att på så vis lyckas klara en ökad global konkurrens. 
Både vad gäller produktion, kvalité och varumärke men även vad gäller att attrahera 
investerare och långivare. Ju mer fokuserad verksamhet dessdå högre värdedensitet får 
företaget. I litteraturen har det framkommit att kostnaden för lärande ökar med avståndet till 
kärnkompetensen. Detta kan även sägas ligga väl i linje med vad Haugland menar med att ”ha 
koll på kärnkompetensen”, att inte outsourca ”core business”. Även Bergströms resonemang 
rörande konglomeratrabatt går väl i linje med detta resonemang och figur 5. Där avyttringar 
av kannibaliserande verksamheter bidrar till att öka värdet på den kvarvarande verksamheten 
och därmed öka värdedensiteten.      
 

5.3 Värdestrukturen 
Av litteraturstudien har det framgått att värdestrukturen påverkas vid outsourcing av 
industriell produktion. Här framgår att genom att outsourca förändras företagens värdestruktur 
till en mindre andel fasta tillgångar. Vid outsourcing föreligger avyttring eller uteblivna 
investeringar i fasta tillgångar genom att vissa aktiviteter förläggs utanför bolaget. Detta 
innebär en, om möjligt successiv, minskning av företagets fasta tillgångar. Vilket i enlighet 
med Edvinsson & Malone (2002) och Sveiby (1995 & 1997) påverkar värdestrukturen genom 
det intellektuella kapitalets struktur och eller företagets market-to-book förhållande. 
Outsourcing har påverkan på företags redovisning, genom bland annat avskrivningsregler och 
andel fritt kapital vilket enligt definitionen av intellektuellt kapital påverkar värdestrukturen. 
Eftersom outsourcing förändrar företagsstrukturen genom en ökad flexibilisering så förändras 
andelen struktur- och humankapital i företagen. I enlighet med Sveiby (1995 & 1997) så finns 
det alltså, i och med outsourcing, andra incitament för värderingen av företaget. Detta för att 
marknaden skall värdera den nya och flexiblare organisationens förmåga att skapa resultat av 
osynliga värden och eftersom, per definition, större vikt läggs vid struktur- och humankapital, 
se figur 5 (Edvinsson & Malone 2002 & Sveiby 1997).  
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Figur 5 Ett företags marknadsvärde (författarna efter Edvinsson & Malone) 

 
Av empirin har det framkommit att värdestrukturen förändras i likhet med ovanstående. Dock 
att en sådan förändring kan skapa svårigheter vid obeståndsbedömningar. Organisatoriskt 
kunnande, struktur- och humankapital kan visserligen tillföra och skapa värde i företag men 
sådana värden är dock svåra att påvisa. Vid kreditbedömningar söker långivare säkerheter 
vilket hos struktur- och humankapital blir svårare att påvisa och värdera. Vilket då kan 
innebära en försämrad kreditering av den typen av företag (jämför Bergström och Riesenfeld). 
Dock påpekar Riesenfeld att även mjuka faktorer spelar in vid kreditbedömning av företag.  
 
Vidare har det framgått att värdering av företag genom strukturer och personal inte är vanligt 
förekommande. Det vill säga att värdestrukturen förändras men att det generellt inte kommer 
påverka företagens värdering, för att ”ingen sysslar med substansvärdering av företag” (Clas 
Bergström 2005).      
 
Det har även framkommit i empirin att företag söker koncentrera värdet i verksamheten 
genom att outsourca. Företag handlas i vissa fall till konglomeratrabatt vilket innebär att 
företaget handlas för mindre än summan av dess delar. Genom att sälja av delar som inte 
ligger i linje med kärnverksamheten menar Bergström att värdekoncentrationen ökas i 
företaget och konglomeratrabatten minskar eller försvinner helt.  
 
Även litteraturen (Mahnke 2000) har visat att företag enbart bör experimentera i närhet till 
dess kärnkompetens. Detta eftersom kostnaderna för exempelvis utveckling och forskning kan 
anses öka med avståndet till kärnkompetensen. Genom att söka sig alltför långt bort från 
kärnkompetensen uppstår inte önskade synergieffekter i verksamheten. Istället blir 
verksamheten splittrad och bidrar till en värdeminskning av helheten. Detta eftersom någon 
annan skulle kunna utföra aktiviteten bättre genom en mer fokuserad struktur och lärande.   
 

5.4 Outsourcing och påverkan på värdet 
Kaplan (1998) och Bengtsson et al (2005) pekar på att outsourcing kan användas för att lätta 
företagens bokföring och genom att exempelvis nyttja avskrivningsregler söka påvisa högre 
räntabilitet. Det riktas även kritik mot att en ökad andel institutionaliserat ägande innebär 
styrning genom, i viss mån, standardiserade ekonomiska kalkyler. Där distanserat ägande med 
begränsad verksamhetsförståelse enbart agerar för att blidka marknadsaktörer och ägare. 
Vilket tyder på ett kortsiktigt ägande enbart med fokus på aktieägare eller liknande.  

Marknadsvärde 

 

Finanskapital 
Intellektuellt 

kapital 

Humankapital Strukturkapital 
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Liknande resultat har även kommit fram av empirin. Bland annat pekar Haugland på en ökad 
andel kortsiktigt ägande. Detta drabbar alla företag, stora som små. Dock finns det anledning 
att tro att mindre företag har sämre motståndförmåga mot påtryckningar och opportunistiskt 
beteende. Vidare har stora företag oftare större möjligheter att motverka sådana aktörers 
påverkan på företaget. 
 
Det har även framgått att outsourcing ses som en del i sparpaket (Jeverstam et al 2001 & 
Bengtsson et al 2005). Vad som är orsak och verkan är oklart men outsourcande företag 
uppvisar en sämre lönsamhet än andra, vilket då kan härröras till tidigare lönsamhetsproblem.    
Alltså kan outsourcing, enligt ovanstående resonemang, kunna användas för att påverka 
omvärldens syn på företaget och därigenom dess värdering, obeståndsrisk och kreditering.  
 
Ett av de bakomliggande motiven med outsourcing av industriell produktion är att söka öka 
värdedensiteten i verksamheten. Detta söker företagen åstadkomma genom att fokusera kring 
kärnkompetens och kärnverksamheter. Detta borde således betyda att företag som väljer att 
outsourca får ett lägre bokfört värde men att värdet på den resterande delen procentuellt blir 
större. Alltså att värdedensiteten i den kvarvarande verksamheten ökar.   
 
Figur 6 visar hur värdedensiteten i verksamheten avtar med avståndet till kärnverksamheten 
(CB). Det betyder att verksamhet som ligger nära kärnverksamheten tillför mer värde än 
verksamhet som ligger längre ifrån. Det mörkblå området symboliserar verksamheten i 
företaget. När företaget väljer att outsourca, snävar man in verksamheten mot CB och 
outsourcar verksamheter längre ifrån, de ljusblå. Medelvärdet av värdedensiteten (M) i den 
kvarvarande verksamheten kommer då som framgår av figuren att öka.    
 
 

 
Figur 6 Värdedensitet innan, samt efter outsourcing (Författarna) 
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Outsourcing av industriell produktion kan, förutsatt allt annat lika, alltså sägas påverka ett 
företags värde positivt. Är det då möjligt för outsourcande företag att behålla detta 
förhållandevis höga värde på längre sikt? Kan det möjligen vara så att det kortsiktiga ägandet 
har ökat och att det i så fall driver på de kortsiktiga vinstmaximeringarna? Det ökade 
institutionaliserande ägandet har hur som helst bidragit till att öka styrningen utifrån generella 
finansiella modeller. Detta har framkommit av litteraturstudien. Detta har medfört att beslut 
ofta fattas på rent ekonomiska grunder och utan verksamhetsförankring. Dessutom tenderar 
besluten att bli fler och lönsamhet eftersträvas i företagets olika delar och inte i företaget som 
helhet. På 2000-talet har utvecklingen gått mot ett mer ägarcentrerat förhållningssätt till 
lönsamhet och resultat. Detta kan till viss del bero av eller förklaras av den ökade andelen 
institutionaliserat ägande i företagen men även att fokus ligger på att blidka börsen och 
börskursens framställan i massmedierna. Frågan är då om outsourcing av industriell 
produktion kan ses som ett sätt att bättra nyckeltalen och eller lätta balansräkningen? Det har 
av litteraturstudien framkommit att traditionell ekonomistyrning fått utstå mycken kritik 
därför att den anses vara allt för kortsiktig och lättmanipulativ. Genom att ”felaktigt” använda 
sig av avskrivningsprinciper kan på så vis en högre räntabilitet påvisas. 
 

5.5 Outsourcing och påverkan på kapitalkostnaden 
Av litteraturstudien har det framgått att kapitalkostnaden främst påverkas av den förändrade 
värdestrukturen. Detta genom att förändringen av andelen fasta tillgångar påverkar företagens 
belåningsgrad.  
 
Kostnaden för både skulder och eget kapital beror främst av risken. Av litteraturstudien har 
det framkommit att riskspecifika kostnader härrör från den risk företaget utstår genom att 
inneha en aktivitet själv. Detta genom att i stället för att agera som kund och välja bland 
befintliga leverantörers produkter så är man istället tvingad till att själva bära 
utvecklingskostnaderna, både för lyckade och misslyckade projekt. När det istället kan finnas 
företag bättre lämpade för verksamhet inom området. Vilket i likhet med ovanstående 
resonemang angående bakomliggande strategier skulle påverka företagets kapitalkostnad 
genom risken. Detta genom att risken ökar med en ökning av fasta tillgångar, och vice versa. 
Detta skulle även innebära att risken ökar med verksamhetens avstånd till kärnkompetensen. 
Där även experimentellt lärande då, implicit kan komma att påverka ett företags risk.  
 
Risken i företag kan således sägas vara kopplad till andelen fasta tillgångar. Företag med stor 
andel fasta tillgångar anses ha en högre risk än andra. Vilket då betyder att risken minskar i 
och med en minskning av de fasta tillgångarna. Om värderingen förblev den samma skulle 
den minskade risken leda till ett lägre avkastningskrav på eget kapital. Men om avkastningen 
på aktierna förblir den samma, trots den minskade risken, borde detta enligt CAPM leda till en 
simultan värdeökning hos aktierna. Den nya högre värderingen tillsammans med det nya lägre 
avkastningskravet (på det investerade värdet) skulle då enligt CAPM, leda till att 
avkastningskravet på eget kapital förblev oförändrat. Den minskade risken till följd av 
minskade fasta tillgångarna kommer således inte att påverka företagets förväntade kostnad för 
eget kapital.  
 
Enligt Riesenfeld minskar lånebehovet vid outsourcing, om så sker leder detta till att 
belåningsgraden minskar. De totala kostnaderna för skulderna kommer således att minska, 
eftersom volymen minskar. Men villkoren för de kvarvarande skulderna kan försämras, vilket 
kan få till följd att den procentuella kostnaden för skulderna ökar, men denna ökning är 
troligen begränsad. 
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Av litteraturstudien framgår det att den enskilt viktigaste faktorn för kapitalkostnaden (enligt 
formeln för WACC) är förhållandet mellan eget kapital och skulder. Avkastningskravet på 
eget kapital är generellt sett betydligt högre än räntan på skulderna. Om företaget vid 
outsourcing minskar sin andel skulder leder detta till att andelen dyrt eget kapital ökar. Vilket 
i sin tur leder till en ökning av kapitalkostnaden. Ett enkelt räkneexempel som belyser de 
matematiska sambanden mellan eget kapital och skulder enligt formeln för WACC finns 
bifogat i bilaga A.   
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6.  
 

Slutsats 
 
Hur påverkas ett företags värde vid outsourcing av industriell produktion? Syftet med 
uppsatsen var att studera hur outsourcing av industriell produktion påverkar företags värde 
och värdestruktur. Samt att studera huruvida outsourcing av industriell produktion, genom 
den förändrade värdestrukturen, påverkar företagets kapitalstruktur och kapitalkostnad.  I 
kapitlet kommer vi presentera slutsatser för att söka uppfylla studiens syfte. Till grund för 
slutsatserna ligger den analys som presenterades i föregående kapitel. 
 
 
 

1  

Figur 7 Värdeförändring vid outsourcing (författarna) 

 
Outsourcing av industriell produktion bidrar till, eller är möjligen en effekt av, en ökad 
fokusering kring företagens kärnkompetens. För att kunna fokusera på sin kärnkompetens 
eller ”core business” behöver företag nyttja andras resurser och kunskaper. För att kunna 
möjliggöra en ökad flexibilisering krävs en ökad fokusering kring företagens kärnkompetens. 
Företagens kärnkompetens är intellektuellt kapitalintensiv. Detta medför att det är företagets 
förmåga att skapa värde. Den förmåga företaget har att skapa synliga värden av osynliga 
tillgångar. Det vill säga att outsourcing av industriell produktion leder till att företaget 
utvecklar sitt intellektuella kapital. 
 
När företag outsourcar minskar andelen fasta tillgångar, i figur 7 ovan, det finansiella 
kapitalet. Fasta tillgångar är ofta finansierat med hjälp av lån. Förutsatt att företaget lyckas 
bibehålla samma eller liknande avkastning som innan outsourcingen kommer företagets värde 
att stiga. Detta eftersom företaget med mindre andel fasta tillgångar, och därigenom mindre 
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risk, kommer påvisa samma resultat. Förutsatt att resultatet förblir detsamma ger alltså 
outsourcing av industriell produktion en värdeökning i företaget.  
 
Samtidigt som det totala värdet av företaget ökar så minskar företagets synliga, materiella 
eller finansiella tillgångar. Vilket implicerar att outsourcing av industriell produktion skjuter 
företagets värde från finansiella tillgångar mot intellektuella. Detta ligger väl i linje med 
tidigare presenterade teorier om att outsourcande företag för en mer nätverkslik struktur. Vi 
vill även påpeka att en sådan värdeförändring kan liknas vid tjänsteföretag. Där outsourcande 
företag istället för som tidigare sälja produkter istället inriktar sig på att sälja en tjänst, sin 
kärnkompetens eller ”core business”. Vilket då skulle betyda att outsourcing av industriell 
produktion bidrar till att skapa fler tjänsteföretag, på bekostnad av klassiska industrier. Vilket 
då skulle ligga i linje med tidigare presenterade teorier om att outsourcing ses som ett 
naturligt steg mot ett tjänstesamhälle. 
 
Vi finner således att outsourcingen medför en förskjutning av företagens värde mot en större 
andel intellektuellt kapital. Det intellektuella kapitalet är per definition svårare att värdera än 
det finansiella. 
  
Vidare har vi funnit att outsourcing är ett sätt för företag att söka öka värdedensiteten på den, 
efter outsourcing, kvarvarande verksamheten. Detta genom att fokusera verksamheten kring 
mer värdeskapande aktiviteter. Företag som handlas till konglomeratrabatt har inte lyckats 
uppnå önskade synergieffekter. Genom att skala bort aktiviteter som kannibaliserar på 
varandra kan företaget öka värdedensiteten på den kvarvarande verksamheten. 
 
I studien har vi funnit att låneandelen i förhållande till värdet på företaget kommer att minska 
samtidigt som räntorna på de kvarvarnade lånen procentuellt sätt kommer att stiga något. 
Detta beroende av kreditgivare inte har lika lätt att värdera immateriella tillgångar som 
materiella. En minskad andel fasta tillgångar kommer att minska risken i bolaget vilket, 
förutsatt allt annat lika, leder till en högre värdering. Här är det viktigt att påpeka att 
kreditgivare lägger relativt stor vikt vid mjuka faktorer vid kreditbedömning och rating. Det 
vill säga att företag beroende av enskilda individer riskerar att tydligare än andra påverkas av 
dessa personers renommé. Vilket skulle gå att härröra till förhållandevis små företag. Dock är 
det inte enbart enskilda personer som påverkar denna bedömning utan företagens samtliga 
immateriella tillgångar ligger till grund för en sådan bedömning. 
 
Det som sker i formeln för kapitalkostnaden (WACC) vid outsourcing är att kostnaden för 
eget kapital kommer förbli den samma, medan kostnaden för skulderna möjligen kommer att 
öka något. Den stora förändringen kommer att ske i förhållandet mellan eget kapital och 
skulder. Eftersom denna förändring är den viktigaste faktorn i WACC kommer den minskade 
andelen skulder ge en markant ökning av den beräknade kapitalkostnaden.  
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7.  
 

Avslutande diskussion 
 
Vi har i studien märkt av ett, i vissa fall, nonchalant förhållningssätt till begreppet 
outsourcing. Det verkar i det närmaste vara förknippat med nytänkande och modernitet. Vi 
finner dock detta mer förekommande i tidigare litteratur samt i viss mån den idag rådande 
debatten. Senare litteratur samt de opponenter som deltagit i studien har visat på ett något mer 
skeptiskt förhållningssätt till själva begreppet. Vi vill härmed påpeka den vida betydelsen 
begreppet i sig tycks ha för hur det uppfattas. Med detta även göra läsaren medveten om att vi 
i studien har operationaliserat en egen begreppsdefinition för att klargöra diskursen och 
studien.  
 
Outsourcing kan alltså användas för att beskriva olika typer av fenomen. Det kan även 
användas som värdeord genom att få något att verka mindre värt. Vi tror att denna, om 
möjligt, mystifikation kring begreppet bidragit till de resultat som studien haft.       
 
Vi menar på att outsourcing, som studien visar, kan komma att påverka ett företags värde 
positivt, samtidigt som det kan bidraga till ökad kapitalkostnad. Vad betyder då detta i 
förlängningen för outsourcande företag? Här vill vi poängtera att en ökad kapitalkostnad ger 
en ökad diskonteringsränta vilket medför att företagen får, över tid, svårare att påvisa 
lönsamhet i framtida projekt. Medförandes att sådana företag får allt svårare att utnyttja sin 
kunskap och ställning genom att inte kunna utvecklas i takt med aktörerna på dess marknader. 
En sådan utveckling kan medföra att företag således inte finner egna lönsamma projekt.  
 
Vad en sådan utveckling får för följder för varje enskilt företag är svårt att avgöra men 
generellt så borde det implicera att genom höjda avkastningskrav så kommer företagen 
möjligen välja att outsourca fler och fler aktiviteter. Möjligen är det även så att andra, icke 
outsourcande företag, jämförs med de outsourcande vilket då skulle kunna få till följd att även 
dessas projekt uppfattas som mindre lönsamma, ur ett branschsnitt. Detta därför att alla andra 
ju har mycket högre avkastningskrav på sina projekt. vilket skulle kunna leda till en spiral av 
outsourcing. 
 
Vi vill här betona att för att företag skall kunna profitera på att outsourca krävs det att de 
lyckas optimera nettonyttan av egen och andras produktion. För att de skall lyckas med detta 
är det av yttersta vikt att de kan identifiera sin kärnkompetens. Företaget riskerar annars att 
hamna i ett icke önskvärt beroendeförhållande till leverantörer. De riskerar dessutom att 
utsättas för opportunistiskt beteende, maktförskjutningar med asymmetrisk information som 
följd. Dock vill vi påpeka att denna risk är större för förhållandevis små företag. Detta då de 
inte har vare sig makt eller medel att kunna stå emot påtryckningar. Små företag kan 
dessutom ha svårt att tydligt definiera sin kärnkompetens.  
  
Outsourcing är ett sätt att öka den tillgängliga kapaciteten i en cyklisk verksamhet. Detta 
genom att utnyttja andras kapacitet när behovet finns, samtidigt som överkapacitet undvikas 
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när produktionen är låg. Så länge ett företag befinner sig i stark tillväxt är dock risken för 
överkapacitet är minimal. Företag med stark tillväxt bör därför bibehålla kontrollen över 
värdeförädlingskedjan i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att kunna ta del av hela 
den ekonomiska hävstången.  
  
Om företag outsourcar en tydligt definierad process och lyckas med det, kommer resultatet 
troligen bli positivt. Men ifall processen är otydlig kan detta snabbt medföra komplikationer. 
En otydlig process leder lätt fram till oundvikliga kvalitetsbrister, leveransförseningar och 
missnöjda kunder. De kalkylmässiga fördelarna kan snabbt ätas upp av realitetens nackdelar.  
Genom att outsourca på rätt grunder, det vill säga verksamhet som ligger utanför kärn-
kompetensen. Kan företaget behålla sitt oberoende och i längden bevara lönsamheten. 
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8.  
 

Kritisk granskning och 
förslag till fortsatt forskning 

 

8.1 Kritisk granskning 
Den litteratur som studien bygger på är vald efter vår förmåga att finna, för ämnet relevant 
litteratur. Denna förmåga bygger dessutom på vår förförståelse och förmåga att tolka redan 
studerad litteratur och teorier. Samt att urvalet i viss mån gjorts genom litteraturens 
tillgänglighet och vår språkförståelse och tolkning. Det finns således begränsningar i 
litteraturstudien genom vår begränsade språkförståelse.  
 
De intervjuer som presenteras i studien representerar endast de respondenter som varit villiga 
att deltaga. Det är möjligt att andra respondenter kunnat påverka resultatet i studien genom 
annan kunskap eller andra åsikter. Även geografiska avstånd och språkhinder har påverkat 
våra val av respondenter.  De intervjuer som ligger till grund för studiens empiri representerar 
enbart de delar som vi, genom vår förförståelse, ansett komplettera de rådande teorierna.  
 
I studien har vi sökt presentera samband som enbart implicit funnits dokumenterade i den 
litteratur vi studerat. Detta eftersom vi sökt påvisa för diskursen nya samband. Vilket 
inneburit att vi genom vår förförståelse satt befintliga teorier i nya samband och tolkat dessa. 
Således har våra tolkningar av såväl litteraturen som empirin påverkat studiens resultat. Våra 
tolkningar är våra och subjektiva samt bygger på vår förförståelse för ämnet. All litteratur vi 
studerat och de intervjuer vi genomfört har vi samtidigt tolkat. Det är alltså möjligt att det 
med annan förförståelse komma fram till andra slutsatser än de vi kommit fram till. Våra 
tolkningar är således inte generaliserbara utan utgör vår subjektiva tolkning. Dubbel 
hermeneutik är ett problem som inte går att undvika i en studie som denna. Eftersom våra 
tolkningar bygger på redan befintliga tolkningar, både genom litteraturen direkt och genom 
teorier tolkade av respondenterna, förhåller vi oss till en värld redan tolkad av andra. Vilket 
påverkat studiens validitet.   
 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att de samband vi lyckats påvisa mellan outsourcing och värdestruktur borde vara 
relevanta för framtida studier. Dock skulle en Casestudie av outsourcande företag för att 
empiriskt visa på dessa samband ytterligare verka för att utveckla diskursen. 
 
Vi menar även på att outsourcing borde gå att lokalisera i företags redovisning. Detta eftersom 
det genom en ökad flexibilisering samt en minskad andel fasta tillgångar borde gå att finna 
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spår av i redovisningen. Genom exempelvis en, procentuellt sätt högre inlåningsränta och 
eller större andel inhyrd kapacitet, samt till viss mån en låg förädlingsgrad i produktionen. 
 
Att studera huruvida de beroendeförhållanden som studien påvisat i viss mån är förknippade 
med outsourcing påverkar relativt små företag mer än stora. Samt att studera huruvida små 
företag tar efter större aktörer och föredömen.  
 
Även att studera, i ett längre perspektiv, huruvida outsourcing ses som en trend. Eller om 
outsourcing är här för att stanna och en naturlig del i utvecklingen av vårt kunskapssamhälle? 
 
Tillverkningsindustrin har traditionellt varit en mansdominerad bransch. Vi menar på att det 
vore relevant att studera hur outsourcing enligt principen sist in förts ut påverkar 
könsfördelningen och åldersfördelningen i industrin. Att jämställdhetsarbetet och 
föryngringsprocessen i viss mån kan bli lidande i och med avyttringar och uteblivna 
investeringar. Detta eftersom det i många fall kan innebära att personal friställs. Om så är 
fallet borde det implicera att sist in, vilket då skulle kunna vara de yngre och kvinnor, är de 
som först får gå.  
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Bilagor 
Bilaga A 

Exempel på outsourcings påverkan på WACC 
 
Exemplet visar tre olika finansieringssammansättningar för en industriverksamhet. I alternativ 
A har företaget en belåningsgrad på 67 %. Alternativ B visar en belåningsgrad på 50 %. Det 
sista alternativet visar en belåningsgrad på 33 %. 
 
Exemplet bygger på antagandet att de minskade fasta tillgångarna i företaget leder till ett lägre 
Beta, detta i sin tur leder till en ökad marknadsvärdering. Den högre värderingen motverkar 
effekterna av det minskade betat vilket gör att avkastningskravet på eget kapital inte påverkas 
nämnvärt. Räntekostnaderna för skulder ökar något på grund av sämre villkor till följd av 
förändrade säkerheter samt lånebelopp.  
Skattesatsen är satt till normala 22 %. 
 

A B C
Eget kapital 30 30 30

Skulder 60 30 15

RE 0,12 0,12 0,12

RD 0,04 0,04 0,045

TC 0,22 0,22 0,22

WACC 0,0608 0,0756 0,0917  
Table 1 Olika finansieringssammansättningar 

 
Exemplet påvisar den markanta ökning av kapitalkostnaden som en minskad skuldandel 
medför. Om företaget minskar sin skuldsättningsgrad från 50 till 33 % kommer kapital-
kostnaden i exemplet, enligt WACC, att öka med ~ 21 %.  
  
 
 


