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Abstract 

It’s told that in 500 B.C, Herakleitos once said “Change is the only consistent”, but perhaps 

those words are more convenient in today’s society, trade and industry. Companies that 

operate on the global and strong competitive market are both more or less dependent and 

affect each-other. Through these words, researchers, scientists and companies have focused 

on the surrounding environment. Analyses and reports of the external environment consider 

both close customers, competitors and suppliers performance, as influence from authorities, 

environment or technical developments. 

This study focuses on how companies can use Business Intelligence to win competitive 

benefits. It is achieved as a task for the case company AP&T, an industrial company, with a 

limit to four European countries. The study has an descriptive and partly exploratory character 

with a qualitative research approach. The data is collected through reports and statistics from 

different sources i.e. authorities among others, but also personal interviews have been carried 

out at the company. While low price level is beneficial in competition for global acting and 

companies like AP&T, the study focuses on costs and other economical issues. 

The purpose of this study is to answer what makes a company win orders instead of the 

competitor, and also which economical or other factors which have influence on the 

competitive situations in the chosen countries. Through these choices of questions a clear 

picture of the market will appear and from there favorable conditions could be found. 

The result shows several methods of how companies can implement and work with Business 

Intelligence at their organization. With BI and international information surveillance 

companies can find essential drivers for the customers which will play a decisive role when 

buying products and/or services. Furthermore can information be gathered concerning labour 

costs, social fees or governmental regulations that exist both in Sweden and abroad. 

Recommendations to the case company and benefits with BI are being emphasized in this 

study. For example to gain understanding for those industries in which the company operate, 

mainly for the reason to be prepared to changes that emerge in the environmental dynamics, 

and thereby find possibilities or discover threats in time. 



 

Sammanfattning 

Det sägs att Herakleitos, 500 f.Kr. uttryckte att ”förändring är det enda konstanta”, men 

möjligen är detta citat än mera påtagligt i dagens samhälle och näringsliv. På den globala, 

konkurrensutsatta marknaden spelar aktörer som mer eller mindre är både beroende av och 

påverkar varandra. Genom dessa argument har utvecklingen varit fokuserad kring 

omvärldsbevakning av forskare, vetenskapsmän och företag. Analys och bevakning av 

omvärlden berör såväl närliggande kund, konkurrent och leverantörers agerande, som 

påverkande faktorer från bland annat myndigheter, miljö eller teknikutveckling.  

Denna studie har inriktats på hur omvärldsbevakning kan bedrivas för att vinna 

konkurrensfördelar. Begränsning har gjorts till fyra utvalda europeiska länder och genomförs 

som uppdrag åt industriföretaget AP&T, studien är av beskrivande och delvis utforskande 

karaktär med en kvalitativ forskningsansats. Empirin är insamlad genom rapporter och 

statistik från bland annat myndigheter, men även personliga intervjuer har använts till den 

empiriska studien. Eftersom kostnadsfokus och relativ låg prisnivå hos företag är ofta 

förekommande vid globalt agerande företag som AP&T, inriktas studien på kostnader och 

ekonomiska frågor.  

Syftet besvaras med hjälp av forskningsfrågor som inriktar sig på vad som avgör att ett 

företag vinner kundens order framför sin konkurrent, samt vilka ekonomiska eller övriga 

faktorer i länderna som har inverkan på konkurrensen. Genom dessa val av frågor skapades en 

bild av marknaden och konkurrenssituationen, därifrån kan sedan gynnsamma förhållanden 

upptäckas. 

Resultatet visar på flera metoder för hur företag kan införa och bedriva omvärldsanalys vid 

sin organisation. Från informationsinsamling genom omvärldsbevakning kan företag hitta de 

faktorer som kunden eftersträvar hos de produkter och/eller tjänster de köper, vidare kan 

information fås kring bland annat kostnadsaspekter som arbetskraftskostnader, sociala 

avgifter eller statliga regleringar som förekommer både i Sverige och utomlands. 

Rekommendationer till fallföretaget samt fördelar med omvärldsanalys har också lyfts upp i 

studien. Exempelvis att skapa större förståelse för de branscher de verkar inom, samt vara 

förberedd på de förändringar omvärldens dynamik kontinuerligt medför och således hitta 

möjligheter eller upptäcka hot i tid. 



 

Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i civilingenjörsprogrammet Industriell 

Ekonomi med inriktningen Strategiskt Arbete och Företagsutveckling vid Luleå Tekniska 

Universitet vårterminen 2009. Området för arbetet berör omvärldsbevakning och konkurrens i 

utvalda europeiska länder. Examensarbetet skrivs som uppdrag för industriföretaget AP&T, 

ett svenskt bolag med produktion i Sverige och Italien vars huvudkontor ligger i Tranemo, 

utanför Borås. 

Ett tack riktas till samtliga respondenter som deltagit under studiens framtagningsprocess.  

Jenny Ask 
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1. INTRODUKTION 

Detta kapitel introducerar läsaren i studiens syfte. Huvudområdet omvärldsbevakning 

presenteras övergripande samt varför analys av omvärlden är viktigt för företag. Bakgrund 

och problemdiskussion leder fram till de forskningsfrågor som är utgångspunkt till den 

empiriska studien. Frågorna kopplar samman omvärldsbevakning med 

konkurrensperspektivet, introduktionen avslutas med att redogöra rapportens avgränsningar. 

1.1 VIKTEN AV OMVÄRLDSBEVAKNING 

The existing internal structure, strategy, and success of an organization are heavily 

influenced by the environmental forces in which it operates and with which it interacts and 

competes. 

- David Jaffee
1
 

Det är ingen nyhet att de aktörer och organisationer som verkar i samhällen gemensamt 

påverkar varandra på olika nivåer. Växelspelet mellan parter utgår från de mål man vill 

uppnå, de positioner och resurser man disponerar samt det underrättelseunderlag man har om 

motparten (Hedin & Sandström, 2006). Aktörer i ett företags omvärld innefattar inte endast de 

närmaste såsom kund, leverantör och konkurrent, utan kan likväl vara faktorer som 

teknikutveckling, ändring av lagar och förordningar. Även socio-kulturella omställningar i 

frågan om bland annat levnadsvillkor, demografiska förhållanden eller en nations ekonomiska 

förändring som exempelvis inflation, BNP, räntenivåer, samt i högsta grad den rådande 

konjunktursituationen kan ha inverkan på ett företags verksamhet. 

Då företag påverkas av fler andra faktorer än nära förknippade aktörer (leverantörer, kunder, 

konkurrenter) blir omvärldsbilden mer komplex och dynamisk (Hedin & Sandström, 2006). 

Förändring är det enda konstanta och det sker i en allt snabbare takt (Frankelius & Rosén, 

1993). Den ökade förändringstakten rör sig samtidigt till fler branscher världen över (Roos 

m.fl., 1998). När företag i större utsträckning uppfattar branschen de verkar i som turbulent 

och svårförutsägbar ökar kraven på omvärldsbevakning och analys för att skapa förståelse och 

följa omvärldens förändringar (Hedin & Sandström, 2006). Med rätt information i rätt tid kan 

organisationer dra fördel ur sin specifika situation och därmed öka sin konkurrenskraft. 

Omvärldskunskap är nyckeln till framgång i varje verksamhet  

- Hedin & Sandström (2006) 

                                                 

1 Citatet är hämtat från boken Organization theory 
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Underrättelsearbetet syftar till att fånga upp signaler från företagets externa omgivning, vilket 

gör det möjligt att agera i förhand (Hedin & Sandström, 2006). Att företag får underrättelser 

av externa händelser i dess omvärld kan därmed vara avgörande för deras överlevnad på en 

hård konkurrensutsatt marknad. Rätt nyttjad information leder till en större medvetenhet om 

vilka faktorer som är betydelsefulla och hur de skall värderas i företagets strategi och 

affärsutveckling. Exempelvis kan en för sent upptäckt händelse utanför företaget medföra 

negativa konsekvenser på den interna organisationen. Genom nära kontakt med omvärlden 

samt dess dynamik kan företag förbättra eller beskydda sin strategiska position på marknaden 

och därmed vara mer förberedda inför kommande förändringar, eller som Hedin och 

Sandström (2006) uttrycker det: Utan spaning, ingen aning. 

1.2 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION 

Allt fler industriföretag går utanför Sveriges gränser och blir verksamma på den globala 

marknaden, där möts många av en allt intensivare och konkurrensutsatt miljö. Arbetet med 

underrättelser får då en större vikt, eftersom det där förekommer fler aktörer och faktorer som 

på något sätt kan påverka företaget och dess framtid. För en del företag handlar det om 

existens men företag kan även arbeta offensivt med underrättelser för att utveckla sin 

affärsverksamhet (Pagels-Fick, 1999). 

”Avgörande för framgång har alltid varit att i tid uppfatta vad som händer i omvärlden och 

därmed kunna förutsäga framtiden”  

- Sir Basil Lindell-Hart
2
 

När ett företags marknad utökas påträffas ofta nya konkurrenter, är dessa flera och större blir 

konkurrensen allt intensivare (Grant, 2005). Ju högre intensitet bland etablerade aktörer desto 

mer angeläget är det för företag att säkra sina marknadsandelar. Konkurrensen blir samtidigt 

tuffare då företag i olika nationer spelar med olika regler och skilda förutsättningar uppstår i 

olika länder. Exempel på detta kan vara olika demografiska utgångspunkter, skillnader på 

arbetskraftskostnader eller avvikande regler länder emellan.  

Kundens förhandlingsmakt spelar en central roll på konkurrensutsatta marknader (Roos m.fl., 

1998). Då det råder rivalitet bland konkurrenter kring vem som vinner kundernas order får 

kunden till fördel att styra friare och sätta höga krav d v s kundens förhandlingskraft stärks, 

varpå uppfyllande av önskemål och krav blir avgörande vid kundens val av leverantör. Att 

vinna en order hos en kund förutsätter att leverantörens produkt eller tjänst uppfyller uppsatta 

kriterier för att vara tänkbar att köpa, det vill säga vara Kvalificerad enligt Hill (2000). En 

kvalificerad produkt eller tjänst måste vidare ha ytterligare egenskaper som gör att de 

slutligen blir köpta, d v s inneha ordervinnande kriterium (Berry et al., 1999). Enligt teorier av 

Hill (2000) undersöks detta genom identifiering av ordervinnande kriterier, faktorer som är 

specifika för varje marknad och över tidsperioder.  

                                                 
2 Citatet är hämtat från boken Företagets omvärldsradar. 
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Konkurrens mellan företag kan gestaltas på olika sätt. Porter (1980) poängterar en strategi för 

konkurrens då han menar att företag konkurerar på olika baser, tre så kallade generiska 

strategier; 1) att konkurrera med priset, 2) konkurrens genom differentierade produkter eller 

3) genom att ha en fokuserad marknad eller kundsegment. Oavsett om företag har som 

huvudlinje att konkurrera med priset, är det en allmän önskan från kund att pressa ner priset 

med samtidig bibehållen kvalitet (Roos m.fl., 1998). Detta syns speciellt inom 

industribranscher där produkter och komponenter är mer allmänt kända av kunderna. Följden 

för många företag blir ett ökat kostnadsfokus för att sänka priset till kunder och därmed 

bibehålla samma position på marknaden. Flera möjligheter finns till kostnadseffektivisering 

inom företag (Roos m.fl., 1998) men även externa faktorer kan orsaka inverkan på ett företags 

kostnader, som exempelvis stödområden eller prisförändringar i ingående komponenter. 

Effekten av dessa externa förändringar på företagets hemmamarknader som påverkar interna 

kostnadsfaktorer är minskade marginaler och/eller förlorade affärer. Det medför samtidigt en 

annan utgångspunkt för lokala företag som agerar globalt. För att bibehålla 

marknadspositioner på en global dynamisk marknad ställs därför frågor kring konkurrens och 

hur företag kan inrikta sina insatser mer specifikt för att vinna affärer.  

1.3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur kostnadsfokuserande företag kan bedriva 

omvärldsbevakning för att nå konkurrensfördelar. 

Projektet utförs vid fallföretaget AP&T och är begränsat till undersökning vid fyra europeiska 

länder, mer specifikt fokuserar studien på följande frågor; 

1. Hur identifierar ett företag de faktorer som är avgörande vid kundens val av 

leverantör? 

 

2. Vilka kostnadsfokuserande aspekter kan företag få fram genom omvärldsbevakning? 

 

3. Vilka statliga regleringar förekommer som påverkar konkurrensen för tillverkande 

företag? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom AP&T är verksamma över hela världen har efter önskemål från företaget en 

avgränsning gjorts till länderna Italien, Polen, Spanien och Tyskland. Rapporten skildrar 

konkurrens och kostnadsskillnader i och mellan dessa länder, därför berörs inte annan specifik 

information som kan minska kostnader, exempelvis forskning, annan tillverkningsteknik eller 

skalekonomiska fördelar. På grund av begränsad tidsram används likaså inte 

kundundersökningar för att få fram information. Då många företag hanterar sina kostnader 

konfidentiellt hamnar rapportens tyngd på övergripande kostnadsjämförelse mellan länderna.  

Teoretisk avgränsning gäller teorin etablerad av Terry Hill, där examensarbetet inte avser gå 

in i diskussioner kring känslighet för att förlora ordrar (Sensitivity to order loss). Många 
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strategiska analysverktyg finns etablerade i affärsvärlden, men denna rapport lyfter endast upp 

några av de vanligaste, för att ge en god förståelse i hur dessa analyser används och hur de är 

kopplade till omvärldsbevakning. 
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2. METOD 

Avsnittet Metod innehåller en beskrivning av studiens tillvägagångssätt, från 

omvärldsbevakningens betydelse till de specifika frågorna om vad som kan inverka på 

konkurrenssituationen. Inledningsvis redogörs forskningssyftets utformning och vald 

forskningsansats, därefter presenteras en bild med operationalisering som visar studiens 

moment. Slutligen diskuteras rapportens metodproblem såsom framtagen datas validitet och 

reliabilitet. 

2.1 FORSKNINGSSYFTE 

Beroende av en studies karaktär och ändamål är forskningssyftet utformat på olika sätt, 

Saunders m.fl. (2007) talar om förklarande, beskrivande eller utforskande studie. Med ett 

förklarande syfte inriktas studien på att se samband mellan variabler och studera situationer 

eller problem för att förklara relationen mellan dessa faktorer. En beskrivande studie 

innefattar en noggrann avbildning av verkligheten, en person, situation eller en händelse. En 

utforskande studie, även kallad explorativt, innebär ett syfte att ta reda på vad som händer och 

hitta nya insikter. I denna rapport har jag valt att använda ett beskrivande och delvis 

utforskande forskningssyfte. Anledningen till mitt val är att jag i min studie utforskar hur 

omvärldsbevakning kan bedrivas, men främst beskriver hur fenomen inom omvärldsanalys 

fungerar och kan appliceras på företag inom tillverkningsindustrin. Syftet innefattar således 

både beskrivning och förståelse. 

2.2 FORSKNINGSANSATS 

Två av de främsta forskningsansatserna som används vid vetenskapliga studier är kvantitativ 

och kvalitativ inriktning. Med en forskning som är kvantitativt menas att mestadels statistiska 

undersökningar har använts vid insamling av empirin, det vill säga hård data. Tyngdpunkten 

är större mätningar som utvärderas genom statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel 

& Davidson, 2003). En kvalitativ inriktad forskning innebär en beskrivning av data som inte 

kan uppges i siffror, ofta kännetecknas det som mjuk data och är sällan karakteriserad av 

formalisering (Saunders m.fl., 2007). Vid kvalitativ ansats kan studiens fokus skifta 

allteftersom undersökaren skaffar nya erfarenheter genom studiens utvecklingsgång.  

Genom omvärldsbevakning, som är studiens utgångspunkt för att besvara syftet, nås förståelse 

som karakteriseras vara mer mjuk, med hänsyn till föregåendes styckes beskrivning. Även om 

empirin i denna studie innehåller statistisk data i form av arbetskraftskostnader och länders 

generella ekonomiska siffror, är det övergreppande angreppssättet kvalitativt. Studiens syfte 

har inte varit att mäta något i siffror, men de data som insamlats ligger till grund för att skapa 

insikt om den marknad som fallföretaget är verksam i. Samtidigt har studien haft som 

ändamål att undersöka konkurrensfaktorer och vad som är av vikt vid omvärldsbevakning för 
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ett företag som agerar i en bransch där kostnader är viktiga. Analyserna i denna studie är 

tolkande och inte statistiska, vilket även det utmärks av att vara en kvalitativ forskningsansats.  

Den insamlade data består av information som på något sätt berör kostnadsfrågor för företag 

inom tillverkningsindustrin. Bland annat behandlas arbetskraftskostnad och arbetstimmar för 

varje specifikt land, vilket påverkar konkurrensen för företag som har tillverkning i de olika 

länderna.  

2.3 FALLSTUDIE 

En fallstudie karakteriseras av att en undersökning görs på en mindre avgränsad grupp, 

exempelvis en individ, grupp, organisation eller situation. (Patel & Davidson, 2003). Denna 

studie är gjord på uppdrag av företaget AP&T i Tranemo, detta fallföretag har haft önskemål 

om bland annat studiens inriktning. Genom att använda sig av fallstudie finns möjlighet till 

alla metoder av datainsamling (Merriam, 1994).  Det lämpar sig även att använda ett 

fallföretag vid undersökning av processer eller förändringar (Patel & Davidson, 2003). 

Fallstudien innebär undersökning av hur industriföretaget AP&T kan bedriva 

omvärldsbevakning för att nå konkurrensfördelar i kostnadsbemärkelse för att utveckla deras 

affärsverksamhet. Studien har en utgångspunkt i bevakning av omvärlden, vilket genom 

specifika frågeställningar leder fram till kunskap och medvetenhet om marknaden och 

konkurrensfrågor. Analysen behandlar kopplingen mellan omvärldsanalys och hur 

tillverkande företag likt AP&T kan hitta faktorer som eventuellt påverkar 

konkurrenssituationen, såsom ekonomiska skillnader, exempelvis lönekostnad, subventioner 

och arbetsmarknadspolitik. 

2.4 LITTERATURSTUDIE 

Rapportens teoriavsnitt är insamlad genom böcker lånade från Luleå Tekniska 

Universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket i Borås samt biblioteket vid Borås Högskola. Teorier 

kommer även från vetenskapliga artiklar och rapporter rekommenderade av min handledare 

vid universitetet. Syftet med litteratursökningen var att skapa en insikt om omvärldsbevakning 

samt grunda med tankar kring omvärldsbevakningens betydelse för företag, då även 

underrättelser och business intelligence diskuteras. Därefter presenteras strategiskt arbete i 

form av några erkända strategiska analysverktyg som företag kan tillämpa vid 

omvärldsanalys. Nyckelord vid den teoretiska studien är omvärldsbevakning, omvärldsanalys, 

business intelligence, strategiskt arbete, konkurrens, ordervinnande faktorer. 

2.5 EMPIRISK STUDIE OCH DATAINSAMLINGSMETOD 

Datainsamlingen utgörs bland annat av information hämtade från rapporter och dokument 

som återfunnits i databaser som Business Source Elite (Ebsco), EconLit (Ebsco), Emerald, 

Regional Business News (Ebesco), Academic Search Elite (Ebsco) samt SCOPUS (Elsevier). 

Samt från myndigheter, institut, branschorganisationer som försett sina medlemmar med 
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omvärldsinformation. Nyckelord som användes vid sökning av empirin var: development 

area, development zone, work hours, global intelligence, kurzarbeit, cassa integrazione 

guadagni, med flera. Även personliga referenser har haft stor betydelse för studien. Flera 

personliga möten med fyra anställda vid fallföretaget samt en inhyrd person från Siemens, har 

varit avgörande och präglats mer av diskussioner än intervjukaraktär. Samtalen vid AP&T har 

förts med personer på posterna Quality Manager, Key Account Manager, Business Controller 

och Financial Manager. Diskussionerna berörde i huvudsak stödområden, omvärldsbevakning 

vid företaget, uträknande av timpriser, företagets historik, marknadsläge och vision. Vidare 

har deras syn på företagets konkurrenskraft och egna bedömda ordervinnande faktorer 

presenterats, vilket framgår av empiridelen. 

Primärkällor är att prioritera framför sekundärkällor, eftersom omarbetning eller bortfall av 

viktig information kan förekomma när rapporter tas fram för olika syften (Andersen, 1998). 

Detta göra att tillförlitligheten kan minska om informationen gått genom mellanhänder. Av 

denna anledning har jag så mycket som möjligt sökt den ursprungliga källan från rapporter 

som tagits del av. I vissa fall har det dock vari nödvändigt att använda sekundärkällor i form 

av rapporter framtagna för svenskt bruk med information om bland annat det utländska 

ekonomiska läget. 

2.6 OPERATIONALISERING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Rapportens process är avbildad enligt operationaliseringen nedan. Upplägget består av 

introduktion (kapitel 1) med klargörelse av studiens syfte och forskningsfrågor som avstamp. 

Teoriavsnittet (kapitel 3) utgör en teoretisk studie som grund för empiristudien (kapitel 4). 

Genom att koppla samman teorin med empirin i analysdelen (kapitel 5) når rapporten fram till 

sina slutsatser (kapitel 6). Slutligen förs en avslutande diskussion kring studien (kapitel 7). 
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Figur 1: Upplägg 
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2.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Två vanliga metodproblem är diskussionen kring validitet och reliabilitet som båda syftar till 

att återge ett så korrekt mätresultat som möjligt. Validitet innebär mätinstrumentets förmåga 

att mäta det som avses mätas, så att den insamlade data är relevant och att rätt saker har mätts 

(Saunders m.fl. 2007). Genom öppna diskussioner och samtal med fallföretagets 

representanter fanns möjlighet till att reda ut oklarheter och företagsmässiga begrepp, av den 

anledningen valdes detta sätt istället för strikta intervjuer eller frågeformulär. 

Empiriinsamlingen som berör ländernas ekonomiska läge, har ofta kommit från 

sammanställningar gjorda för att förmedla just den informationen om länderna och inget 

annat. 

Med reliabilitet menas att mätningar är korrekt utförda för att nå ett korrekt resultat. Enligt 

Saunders m.fl. (2007) innebär reliabilitet i vilken utsträckning samma resultat erhålls om 

studien genomförs av någon annan eller vid ett annat tillfälle. Upplysningar kring omvärlden 

är dock alltid färskvara, vilket innebär att påverkande faktorer idag kan ha mindre betydelse 

imorgon. Efter diskussioner med anställda på fallföretaget gjordes emellanåt verifiering av 

rapporten för att försäkra att det som sagt uppfattats rätt. 
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Val av forskningsfrågor gjordes för att svara mot studiens syfte, vid en utförlig 

förundersökning kunde frågorna valts i ett tidigare skede för att spara tid med tanke på vilken 

information som var möjlig att nå. Flera alternativa frågor kunde ställas, såsom hur arbetar 

liknande företag eller konkurrenter med omvärldsbevakning. Tidsaspekten gjorde dock att 

studien förhöll sig till endast ett fallföretag. Ett annat frågeområde som skulle kunna 

undersökas är hur företag påverkas av kostnadsförändringar i form av statliga regleringar eller 

prisskillnader på komponenter eller arbetskraftskostnad. Den påverkande aspekten är dock 

svår att påvisa, varpå även i detta fall flera fallföretag hade underlättat studien. En 

undersökning rörande omvärldsbevakning kan bli bred, då det i allmänhet är oklart kring vilka 

faktorer som just påverkar och hur de påverkar. 

I vissa fall gick det inte att redovisa ekonomiska siffror för ett land, varpå en tabell med 

samma uppgifter från tidigare år lades till för att skapa jämförelsen mellan länderna. Av 

naturliga skäl fanns heller inte möjligheten till fallföretagets konkurrenters interna 

ekonomiska siffror, vilket hade kunnat antyda på fler stödområden eller andra förmånliga 

besparingar orsakade av statliga ingrepp. De uppgifter som framkommit, exempelvis 

stödområden och andra arbetsmarknadspolitiska insatser, varierar mycket över tiden och 

måste därför hanteras med försiktighet. Detta gäller speciellt när man ska dra slutsatser om 

åtgärder för att utveckla sina affärer. 
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3. TEORI 

Teoriavsnittet består inledningsvis av omvärldsbevakning och dess syfte samt de ingående 

moment och metoder för att bedriva omvärldsanalys. Därefter beskrivs strategisk analys och 

några ofta förekommande analysverktyg, stycket avslutas sedan med en teori kring 

ordervinnande faktorer. Det finns två typer av teorier som båda behandlas i detta avsnitt, det 

första rör sig om teorier för att kunna utföra rapportens syfte och göra analyser, den andra 

typen finns med för att skapa förståelse för fenomen.  

3.1 OMVÄRLDSBEVAKNING 

Insikten av omvärldens påverkan för näringsliv och företag har ökat markant under senare tid 

av kunskapssamhällets framväxt (Hedin & Sandström, 2006). Citat som ”Omvärldskunskap 

är nyckeln till framgång i varje verksamhet” (Hedin & Sandström, 2006) eller ”Avgörande 

för framgång har alltid varit att i tid uppfatta vad som händer i omvärlden och därmed kunna 

förutsäga framtiden” av Sir Basil Lindell-Hart
3
 kan läsas i böcker som berör ämnet. 

Frankelius ställer sig frågan: ”Vilka faktorer och förändringar är egentligen av betydelse för 

ett företags utveckling?”, frågeställningen är aktuell då värdefull information ofta finns 

lättillgängligt och det man minst anar kan vara det viktigaste (Frankelius, 2001). 

Svårigheten ligger ofta i att oväntade faktorer eller händelser snabbt kan komma att påverka 

ett företag och dess verksamhet. Utan att systematiskt identifiera möjligheter och hot för 

affärsverksamheten hade avgörande faktorer endast funnits genom slump eller intuition, vilket 

vore att styra sin organisations framtid med en alltför osäker metod (Pagels-Fick, 1999). Ett 

exempel på en radikal omvandling genom upptäckt av potentiell marknad är då Nokia gick 

från tillverkning av gummistövlar och bildäck till framgångsrika framställare av bland annat 

mobiltelefoner. 

3.1.1 OMVÄRLDSANALYS 

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys har uppmärksammats mer de senaste åren bland 

företag, aktieägare och politiker, mycket på grund av den ökande informationstillgängligheten 

idag (Frankelius, 2001). Omvärldens komplexitet och dynamik innebär en pågående 

utveckling av modeller för att skapa en förenklad och lättöverskådlig bild, detta medför nya 

tillgängliga metoder och synsätt för att betrakta och analysera omvärlden (Hedin & 

Sandström, 2006). En analys av omgivningsförhållandena syftar till att skapa förutsättningar 

för en bedömning av de grundläggande villkoren som gäller idag och som kan förväntas i 

framtiden för en bransch eller ett företag. 

                                                 
3 Citatet är hämtat från boken Företagets Omvärldsradar 
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Omvärldsanalys innefattar många delområden samt delaspekter, några nyckelord som speglar 

dessa är datoriserade beslutsmodeller, omvärldsmodeller, scenarioanalys, trendanalys, källor, 

indikatorer, antaganden, marknadsanalys, benchmarking, konkurrensanalys med mera 

(Frankelius, 2001). Flera av metoderna analyserar eller kartlägger delar av ett företags 

omvärld, men Hedin & Sandström (2006) betonar vikten av att ta fram integrerade 

helhetsbilder, där de olika underområdena är integrerade i helheten. Ett sätt att få med 

samtliga påverkande omvärldsfaktorer är att göra en omvärldskarta som belyser de 

påverkande faktorerna i den externa miljön (Hedin & Sandström, 2006). Ofta tillämpas 

strategianalyser och strategiskt arbete för att hitta de faktorer som skapar påverkan, mer om 

detta i avsnittet om Strategianalys.  

Roos m.fl. (1998) påpekar fyra centrala faser i omvärldsprocessen som leder fram till 

förståelse av företagets strategiska position. För det första är det viktigt att bilda en 

uppfattning om vad som karakteriserar företagets omgivning och hur osäker eller stabil den 

är. I nästa steg utvärderas de faktorer i omgivningen som anses vara viktiga och har stor 

påverkan på organisationen. Den tredje fasen berör värdering av dessa faktorers inflytande 

samt varför de är viktiga. Slutligen analyseras företagets strategiska position, ofta i 

förhållande till konkurrenter, marknader och kunder.  

3.1.2 BUSINESS INTELLIGENCE 

Då informationsflödet ökat på senare tid har även behovet av att hitta relevant information 

ökat och metoder för detta utvecklats som tidigare nämnts. Ett samlingsbegrepp för dessa 

processer är Business Intelligence, BI, som på engelska även används synonymt med 

Competitive Intelligence, Market Intelligence, Strategic Intelligence med flera (Dagman & 

Wigsten, 2007). Från början utvecklades begreppet underrättelsetjänst till engelskans 

Intelligence, varpå orden Business Intelligence översattes till affärsunderrättelser, (Hedin & 

Sandström, 2006). Även om BI-begreppet är etablerat i Sverige har uttrycket ingen erkänd 

svensk översättning, både marknads- och konkurrentanalys eller omvärldsanalys används 

(Pagels-Fick, 1999) men fler tolkningar förekommer. Flera forskare och författare har tillika 

egna tolkningar. Gilad & Gilad (1994) anger definitionen;”BI is the activity of monitoring the 

environment external to the firm for information that is relevant for the decision-making 

process in the company”. Även Kahaner (1996) ser syftet av BI som hjälpmedel till 

beslutsfattare. Hans definition lyder; ”Competitive intelligence is a systematic program for 

gathering and analysing information about competitor’s activities, and general business 

trends to further your own company’s goals”.  

Sandström (1988) definierar BI enligt följande; “Prognoser och verksamhet som omfattar att 

kartlägga informationsbehov samt hämta in, bearbeta, analysera och delge uppgifter om 

marknadens konkurrensfaktorer såsom branschvillkor, kunder, konkurrenter och 

leverantörer”.  

Enligt Pagels-Fick (1999) används BI som en process med huvudsyfte att ta fram 

beslutsfattande underlag, varpå flera delområden existerar såsom områdena; insamling av 
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relevant information, analysering av denna, riskbedömning och slutligen formning av 

beslutsunderlag. Pagels-Fick kompletterar definitionen med bilden nedan, (Figur 2), där det 

mervärde som en BI-funktion skapar sker genom att systematiskt göra olika kopplingar 

mellan cirklarna (Pagels-Fick, 1999).  

Figur 2: Business Intelligence 

Den vänstra cirkeln i figuren berör ett företags externa miljö, där information samlas från 

marknad, konkurrenter och övriga omvärldsförhållanden. Högra cirkeln riktar sig till 

organisationens interna miljö, med bland annat mål och aktuell strategisk position. Dessa två 

cirklar måste sedan appliceras på varandra för att få rätt information till den aktuella 

situationen. Exempelvis bör information från marknad och konkurrenter jämföras med 

företagets egna vision och mål för att få ut ett användningsbart resultat. 

Resultatet av BI-processen är det material som kan ge stöd åt en lednings beslutsfattare, för att 

fatta bättre beslut och skapa fördelar gentemot konkurrenter (Kahaner, 1996). Detta är en av 

fördelarna som Dagman och Wigsten, (2007) har sammanställt. Ytterligare vinster med att 

bedriva BI är att kunna förutsäga förändringar på marknaden, förutsäga konkurrenternas 

intentioner, upptäcka nya eller potentiella konkurrenter, få kunskap om framgångar och 

motgångar från andra företag. Dessutom kan kunskap erhållas om nya teknologier, produkter 

och processer vilket i många meningar kan vara kostnadseffektivt, samt även lagförändringar 

som påverkar företag. 

Som nämnts kan definitionen av BI variera mellan författare, vilket även till viss del dess 

innebörd och process gör. Pagels-Fick (1999) ser BI ur två utgångspunkter, den kontinuerliga 

och den beslutsorienterade. Vid kontinuerlig BI-verksamhet förses företaget med generell 

information fortlöpande. Detta resulterar i beskrivningar, observationer, identifierade hot eller 

affärsmöjligheter, nya säljargument etcetera, som delges till olika beslutfattande grupper. Den 

beslutsorienterade utgångspunkten är situationsberoende. Det innebär specifika områden som 

beslutsfattaren är intresserad av, exempelvis frågor om hot och möjligheter, hypotetiska 

produkter, nya sätt att marknadsföra, nya kundtyper, nya marknader, konkurrenters beteenden, 
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lagstiftade avsikter. Uppgiften för BI-funktionen är här en specifik analys knuten till ett 

beslutsproblem (Pagels-Fick, 1999). Även Kahaner (1996) vill se BI som en kontinuerlig 

process i organisationen. Det vill säga hellre än som en avdelning i organisationshierarkin, 

detta för att synen av BI som process medför att funktionen lättare kan involvera en större del 

organisationen. Därmed erhålls fördelar genom att flera individer och informationskällor då 

blir inblandade och informationen sprids snabbare. 

3.1.3 UNDERRÄTTELSER 

Med affärsunderrättelser menas att kartlägga den del av omvärlden som påverkar ett företags 

verksamhet (Hedin & Sandström, 2006). Underrättelsetjänst har varit en nyckelfråga i alla 

tider och har sitt ursprung i militära operationer med avseende på en nations säkerhet. 

Klyschan Utan spaning, ingen aning kan alltså tillämpas även i affärsvärlden, understryket 

med citatet ”Business Intelligence och Security är företagets främsta konkurrensmedel” av 

Stevan Dedijer
4
.  

Som tidigare uppgetts, syftar de pågående processerna till att inhämta och utvärdera 

omvärldsinformation främst för att få fram rättvisande beslutsunderlag för att fatta hållbara 

beslut (Hedin & Sandström, 2006). Underrättelsearbetet får olika karaktär beroende på om 

besluten är strategiska eller operativa, dessa två nivåer åtskiljs främst av tidsperspektivet. Vid 

strategiska beslut eftersöks helhetsbilder, långsiktiga trender och övergripande information, 

varpå källorna ofta är av kvalificerad extern karaktär. Vid operativt och taktiskt 

underrättelsearbete är framförhållningen betydligt kortare, ibland rör det sig om dagar eller 

stundtals timmar, informationen bör då vara mer detaljerad och ha hög tillförlitlighet, ofta 

kommer operativa underrättelser från interna källor. 

En parantes till underrättelsearbetet är att skilja på information och underrättelser. 

Informationen är den rådata som samlas in, själva underrätelsens definition är de slutsatser 

dragna utifrån den bearbetade externa omvärldsinformationen (Hedin & Sandström, 2006). 

Även om informationen kan vara både intern och extern, är det endast de externa 

upplysningarna som värderas och analyseras vid denna typ av underrättelsearbete. 

 

                                                 
4 Citatet är hämtat från boken Företagets omvärldsradar 

 
Omvärldsinformation 
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Figur 3: Underrättelser; resultatet av omvärldsinformation som 

bearbetats i en process med syfte att skapa kunskap om framtiden. 

(Hedin & Sandström, 2006) 
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Vad som påpekas med underrättelser är att de bör alltid göras med olika nivåer eller specifika 

tidsperspektiv eftersom negativa konsekvenser kan uppkomma då snabb detaljinformation 

blandas ihop med informationen som berör längre tidsperspektiv, exempelvis 

strategiframtagning. Hedin & Sandström (2006) nämner därför betydelsen av att någon i 

organisationen har ett övergripande ansvar för helheten, så att misstag vid underrättelser 

elimineras. Vidare är det lätt hänt att underrättelsearbetet fungerar bra funktionsvis, men kan 

som helhet uppvisa brister. Det beror på att olika funktioner eller enheter i en organisation 

arbetar med olika omvärldsfokus samt med olika syften (Hedin & Sandström, 2006). Finns 

det inte en gemensam helhetsbild över omvärlden, kan blinda fläckar uppstå (Business 

Blindspots)
5
, alltså delar som ingen bevakar eller känner ansvar för. Ur dessa kan sedan 

såkallade X-faktorer uppstå, som överraskande och snabbt kan få stor betydelse för en 

verksamhet. Definitionen på en X-faktor är en oförutsedd omvärldsfaktor som snabbt blir en 

avgörande betydelse för en organisation. Faktorn behöver inte tidigare haft påverkan eller ens 

tydliga samband med ett företag eller ens branschen för att skapa påverkan. Därför är det 

viktigt att fånga upp X-faktorer tidigt, för att undvika större negativa konsekvenser. Gilad 

(1996) menar att blinda fläckar lätt kan uppstå då beslutsfattare ser världen genom 

skyddslappar, hans studier kring blinda fläckar lägger fokus på de okända områden som 

konkurrenterna besitter, vilket förtydligas genom citatet ”The question is not whether your 

company will lose touch with the competitive arena, but when it will lose touch.” Gilad 

(1996)
6
. 

Omvärldsradar är enligt Hedin och Sandström (2006) en samlingsbenämning på bevakning 

och insamling av omvärldsinformation samt värdering och analys av denna. Ett ökat behov av 

effektiv omvärldsradar är påtagligt idag. Moderna synsätt som kund- och 

konkurrensorientering, organisatoriskt lärande och intelligenta organisationer understryker 

behovet av intelligencekultur och underrättelsemedvetande i företag (Hedin & Sandström, 

2006). Men utvecklingen fortsätter föra även dessa koncept framåt. Då den traditionella 

omvärldsanalysen hade vikten på konkurrenter, kund och bransch, lägger den nya skolan 

enligt Hedin och Sandström (2006) fokus på hela omvärlden, det vill säga kontexten, 

innefattande såväl politik, makroekonomi, trender, lagstiftning, teknik, miljö, med flera 

faktorer.  

Informationen samlas in, bearbetas och blir till underrättelser med hjälp av analysverktyg, 

men det första steget är insamling av data. Informationsinsamlingen måste ske målinriktat och 

med hjälp av olika källor, dessa källor ska vara lättillgängliga, kostnadseffektiva och ha hög 

trovärdighet (Hedin & Sandström, 2006). En princip som kan tillämpas är R4-modellen, som 

står för Rätt information med Rätt kvalitet, i Rätt tid och till Rätt kostnad (Hedin & 

Sandström, 2006).  

 

                                                 
5 Boken Företagets Omvärldsradar använder översättningen ”blinda fläckar” 

6 Citatet är hämtat från boken Business Blindspots 
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”Problemet är inte att information saknas. Tvärtom. Vi drunknar i information om vi inte är 

selektiva och väljer rätt information. Först då blir kunskapen dynamit.”  

- Herbert E Meyer, CIA
7
 

Flera vägar finns att gå vad det gäller informationsinsamling, en av dem Hedin och Sandström 

(2006) belyser är benchmarking, som är namnet för datainsamling och jämförande analys med 

andra aktörer (Hedin & Sandström, 2006). Ofta görs benchmarking funktionellt då en 

funktion eller del av verksamheten utvärderas och jämförs med motsvarande funktion i andra 

företag, för att därmed få underlag till förbättringar. Med fördel utförs benchmarking över 

branschgränserna, eftersom ingen traditionell konkurrens hindrar samt att en bred ansats 

underlättar att hitta framgångsrika exempel.  

3.2 STRATEGISK ANALYS 

Ständig utveckling pågår i samhället genom bland annat förändrad affärslogik framdriven av 

inte minst IT-utvecklingen (Frankelius, 2001). Redan 500 år före vår tideräkning sägs den 

grekiske filosofen Herakleitos ha myntat uttrycket "Inget är permanent förutom förändring"
8
. 

Allteftersom förändringar och förändringstakt ökar i omvärlden blir det viktigare med 

strategiskt arbete för att följa utvecklingens riktning och anpassa aktiviteterna i en 

organisation (Roos m.fl., 1998). En del av strategiskt arbete är strategianalys som syftar till att 

skapa kännedom om vilka faktorer som är betydelsefulla för företagets nuvarande situation 

och framtida framgång, eller skapar insikter som utnyttjas i underlaget för företagets val av 

strategier på olika nivåer.  

Strategier utformas på olika nivåer, koncernstrategi (bolagsstrategi), affärsstrategi, samt 

strategi för olika funktioner (avdelningsstrategi). Enligt Roos m.fl. (1998) förekommer 

generellt tre genrer av strategianalys inom affärsutveckling; strategisk analys av interna 

faktorer, av externa faktorer samt marknadsstrategi.  

Vid intern strategianalys undersöks företagets interna resurser, bland annat undersöks hur 

företagets resurser optimalt kan appliceras till den aktuella omgivningen, företagets 

strategiska förmåga samt dess styrkor och svagheter, kort sagt den strategiska kapaciteten.  

Strategianalys av externa faktorer och händelser utanför företagets organisation, benämns ofta 

som omvärldsanalys. För att eftersträva en helhetsbild görs vanligen flera olika analyser av 

den externa omgivningen. Det finns åtskilliga modeller som underlättar en mer integrerad 

förståelse av centrala faktorer i omgivningen (Roos m.fl., 1998). En omgivningsanalys kan 

utföras i sex steg och svara på följande frågor: 1. Vilken karaktär har omgivningen? 2. Vilka 

faktorer i omgivningen är viktigast? 3. Hur ser konkurrensförhållandena ut? 4. Vilken är 

                                                 
7 Citatet är hämtat från boken Företagets Omvärldsradar 

8 Citatet är hämtat ur boken Omvärldsanalys 
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företagets strategiska position? 5. Vilka är de viktigaste möjligheterna och hoten? Det sista 

steget som är en sammanfattning av företagets strategiska position, som utgör underlag för val 

av strategi (6). Samtliga analyser av omgivningsförhållanden syftar till att skapa 

förutsättningar för en bedömning av de grundläggande villkoren som gäller idag och som kan 

förväntas i framtiden för en bransch eller ett företag.  

Den sista typen av strategisk analys som lyfts upp av Roos m.fl. (1998) är marknadsstrategi. 

Där diskuteras hur viktiga företagets affärsområden är samt i vilken konkurrenssituation de 

befinner sig i. Nedan följer några metoder som kan användas vid analys av den externa 

omgivningen. 

3.2.1 PORTERS GENERISKA STRATEGIER 

Porter (1980) menar att en stor grund till framgång för företag är att skapa varaktiga 

konkurrensfördelar. Genom denna tes har han utvecklat koncept som berör 

konkurrensstrategier. Porters uppfattning är att inget företag kan vara i framkant om det 

ständigt är alla kunder till lags, därför förespråkar han att välja på vilken bas konkurrensen 

främst sker. För att positionera sig och inte bli ett företag som hamnar mitt emellan bör en av 

de tre generiska strategierna väljas; kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. 

Modellen kallas även Porters Konkurrensstrategier
9
 (Competitive Advantage Framework) 

och är sammanfattad i bilden nedan.  

 

Ansatserna används för att skapa försvarbar ställning på lång sikt och överträffa 

konkurrenterna i en bransch. 

                                                 
9 Modellen benämns även som Porters Generiska Strategier 
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Kostnadsöverlägsenhet betyder att konkurrera med priset för produkt eller tjänst, därför är 

konkurrenters utbud snarlikt. Strategin går ut på att vara företaget med lägst pris inom dess 

bransch. Det kan vara lågkostnadstillverkande företag, men det behöver inte vara det. Ofta 

arbetar dessa företag mycket med kostnadsreducering, även om kvalitet, service och andra 

områden inte kan förbises (Porter, 1980). Kundkretsen är bred och strategin bygger på att 

företag riktar sig till flera segment, ibland även utanför branscherna. En ledande 

lågkostnadsposition försvarar företaget mot mäktiga inköpare, eftersom inköpare kan utöva 

makt endast genom att pressa ner priserna till konkurrentens nivå. 

Differentiering innebär att företagets strategi är att erbjuda produkter eller tjänster som totalt 

sett uppfattas som något unikt i branschen. Differentieringen kan ta sig många former, såsom 

design, märkesprofilering, teknologi, finesser, kundservice eller andra dimensioner, ju fler 

dimensioner och unikteter desto bättre. Poängteras bör att kostnadsfrågorna inte är 

försummade, utan dessa är bara inte det primära strategiska målet. Genom denna ansats får 

företaget även skydd mot konkurrens genom märkestrohet från kunder och därav blir 

priskänsligheten lägre. En annan fördel är att kundlojalitet uppstår då inköparna saknar 

jämförliga alternativ. 

Fokusering förekommer som både lågkostnadsfokus eller fokuserad differentiering (enligt 

figur 4). Strategins tes är att rikta in sig på ett smalt kundsegment inom branschen och bli 

bästa leverantören inom sitt segment. Fokuseringen kan förutom segment även innefatta en 

viss köpargrupp, ett segment av sortimentet eller en geografisk marknad. Strategin vilar på 

antagandet att företag kan betjäna sin strategiska målgrupp mer effektivt än konkurrenter med 

en bredare inriktning. Resultatet blir att företag antingen åstadkommer differentiering genom 

att tillgodose särskild målgruppens behov eller kostnadsöverlägsenhet vid betjänandet av 

målgrupp, eller båda sakerna (Porter, 1980). 

Ett tillstånd som kan förekomma är att fastna mitt emellan någon av strategierna, så kallat 

Stuck in the middle. Denna situation uppkommer då något företag försöker satsa på flera av 

dessa strategier och därför inte når framgång i branschen. Tillståndet är vanligt hos företag 

som har en lönsamhet som ligger under genomsnittet. Läget behöver inte vara kritiskt, utan 

kan ge goda vinster om industrin i sig är framgångsrik. Risken för att frångå sin strategi och 

hamna i ett mellanläge är störst vid fokuseringsstrategier, exempelvis om ett företag 

dominerar sitt segment och därför vill bredda sin verksamhet, eller att företaget börjar 

försumma det som är deras fokus och söker sig till andra typer av fokusnischer. En annan 

orsak kan vara företagets ovilja till att besluta om på vilken bas de konkurerar (Porter, 1985). 

Porter menar att framgång kan få företag blinda på vad som orsakade framgången, varpå 

företaget kan börja gå mot en annan konkurrensstrategi. 

3.2.2 PORTERS FEMFAKTORS REFERENSRAM 

Ett annat koncept utvecklat av Michael Porter är en modell för branschkartläggning med 

perspektivet ”utifrån och in” (från omgivningen till den interna organisationen), ofta används 

den för avgörande om lönsamhet eller attraktiviteten i en bransch (Thompson, 1990). 
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Modellen som kallas Porters femfaktors referensram
10

 presenterades för första gången 1979 

vid Harvard Business Review
11

 och utförs med hjälp av identifiering av de fem grundläggande 

konkurrenskraftsstyrkorna. Porters huvudbudskap är att företagare bör vidga sin syn på 

konkurrens och inse att även kunder, leverantörer, potentiella etablerare och substitut kan ses 

som konkurrenter (Frankelius, 2001). Porters övergripande budskap är att företag bör försöka 

finna en position i branschen som är optimal i förhållande till de rådande konkurrenskrafterna 

(Frankelius, 2001).  Därför är branschdefinitionen central, varpå Porter definierar en bransch 

som en grupp av företag som producerar produkter som är i nära substitut till varandra. 

Den första av de fem grundläggande konkurrenskrafter som påverkar branschen är hot från 

nyetablerare. Det vill säga vilka inträdesbarriärer finns, hur lätt eller svårt är det för nya 

företag att etablera sig och bli konkurrenter. Barriärerna kan bero på bland annat skalekonomi, 

produktdifferentiering, distributionskanaler, investeringsbehov, tillgång till teknologi, 

varumärkeslojalitet eller regeringsregleringar.  

Nästa faktor handlar om hot från substitut, och hur lätt det är att en produkt eller tjänst blir 

ersatt. Det kan avgöras på exempelvis kvaliteten, köparens villighet att välja substitut, 

priskänslighet, tydlig differentiering.  

Leverantören och deras förhandlingsstyrka är en annan faktor som beror på koncentrationen 

av leverantörer, graden av substitut, vertikal integrering, kundrelationen med mera.  

Den fjärde kraften i modellen utgörs av köparnas förhandlingskraft vilket avgörs av bland 

annat koncentrationen. Andra faktorer är hur stor marknadsandel kunden utgör, kundens 

värdering, uppoffringar att byta leverantör, vertikal integrering, produktdifferentiering samt 

betydelsen av kvalitet för produkten eller tjänsten.  

Den sista kraften i modellen är konkurrensintensiteten och rivaliteten bland de existerande 

företagen. Denna kraft beror bland annat av mängd och koncentration av konkurrenter, 

tillväxten i industrin, utträdesbarriärer, graden av produktdifferentiering, 

omställningskostnader, samt konkurrenternas strategiska målsättningar.  

En kritik som riktas mot Porters synsätt är bland annat att branschen kan inverka på andra sätt 

än via branschaktörerna, exempelvis genom myndighetskrav som reglerar hur tillverkningen 

av läkemedel får gå till. Faktorer som dessa inverkar direkt på ett företag och inte via 

företagets kunder eller leverantörer. 

 

 

 

                                                 
10 Modellen kallas även Porters Omvärldsmodell, Porters femkrafters konkurrensmodell eller Porter´s Five Competitive 

Forces 

11 Uppgiften hämtad från boken Omvärldsanalys 



 

Sida 19 

 

3.2.3 PESTANALYS 

En annan metod som nästan uteslutande fokuserar på externa faktorers påverkan är PEST 

analysen
12

. Det är ett ramverk för att avläsa den yttre makro-miljön som ett företag opererar i. 

Faktorerna som undersöks är de politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska och 

inbegriper därför faktorer såsom samhällsekonomins övergripande förändring (Frankelius, 

2001). Analysen syftar till att besvara två frågor; dels vilka omgivningsfaktorer som påverkar 

företaget och dels vilken av dessa är viktigast för 5 år sedan, idag och om 5 år? Antal år är 

beroende av branschen, verksamheten och dess struktur. 

De politiska faktorerna innefattar de juridiska och kan utgöras av bland annat 

miljöregleringar, skatteriktlinjer, internationella handelsregleringar och begränsningar, 

politisk stabilitet, konkurrensreglering, skyddsföreskrifter, anställningslagar med mera. Under 

de ekonomiska faktorerna finns den ekonomiska tillväxten, räntesatser, arbetslöshetspolitik, 

valutakurser, beskattning, inflationsnivå, konjunkturcykeln med mera. De sociala faktorerna 

nämns ofta som socio-kulturella förhållanden, vilket betyder inkomstfördelning, demografiska 

förhållanden, livsstilsförändringar, utbildningsnivå, levnadsvillkor eller välfärd. Till sist 

påverkar de teknologiska faktorerna med exempelvis regeringens satsning på forskning, 

generell teknologisk utveckling samt hastigheten på denna, energianvändning och kostnader, 

nya upptäckter eller spridning av teknik. 

3.2.4 SWOT-MODELLEN 

Ett annat verktyg som används vid strategiskt arbete är SWOT-modellen, där ett företag 

jämförs med relevanta konkurrenter på ett antal dimensioner (Kotler, 2005). SWOT står för de 

engelska orden Strenght, Weakness, Opportunities och Threats, varpå verktyget delas upp i 

intern förmåga, där det egna företagets Styrkor och Svagheter lyfts upp i jämförelse med 

konkurrenternas. I den andra dimensionen; omvärlden kartläggs faktorerna Möjligheter och 

Hot i företagets situation och omgivningsförhållanden. Verktyget kan även komma benämnas 

som SWOT-analys, men klassificeras inte som analys då syftet endast är att identifiera och 

kartlägga faktorerna, inte analysera dem. 

Fördelen med verktyget är att det är enkelt att använda samt att det bidrar till ett 

möjlighetstänk, vilket står i kontrast till Business Intelligence som i hög grad fokuserar på 

problemfaktorer som konkurrenter. Modellen kan med fördel även appliceras på konkurrenter 

för att få fram intressanta perspektiv. Nackdelarna med SWOT är däremot flertaliga då 

faktorerna inte analyseras och orsaken till möjligheter eller hot inte fastställs. Modellen är 

även statisk då ett hot mycket väl kan gå över till en möjlighet, spekulationer kring dynamik 

bör därför beaktas då faktorerna kan ändras över tid. 

Teorin har även utvecklats till en konfrontationsmatris, där de interna faktorerna kombineras 

med de yttre faktorerna, vilket illustreras i bilden nedan i Mini eller Max strategier (Kotler, 

2005). 

                                                 
12 Benämns även som PEST-modellen 



 

Sida 20 

 

 

Figur 5: Mini-Maxi strategier 

Området (SO) där företagets interna styrkor kombineras med de externa möjligheterna enligt 

bilden ovan beskrivs som Offensiv; att göra det bästa utifrån förutsättningarna. I delen (WO) 

benämns situationen till Justera, det vill säga återställa företagets styrkor. När företaget ser på 

sina egna styrkor och kombinerar dessa med omgivningens hot (ST) kallas situationen 

Defensiv; då utförs ofta nära bevakning av konkurrenterna. Vid den sista delen, (WT) används 

termen Överleva; där fokus bör ligga på att vända utvecklingen för att ha större utsikter 

gentemot konkurrenter. 

3.3 ORDERVINNARE OCH KVALIFICERARE 

När konkurrensen är hård på en marknad blir frågan aktiv kring vad det är som gör att företag 

vinner en order hos kunden. Terry Hill (2000) har forskat inom detta område och menar att 

det är viktigt att underläggande ha en strategi för hur företag skaffar eller behåller sina 

kunder. Inom denna strategi har Hill myntat teorier kring vad som gör att företag vinner 

ordrar gentemot sina konkurrenter. Hill har därigenom tagit fram två kriterier av egenskaper 

som en produkt har för att finnas på marknaden, nämligen; ordervinnare och kvalificerare. 

Grundprincipen är att ett företags konkurrensstrategier måste understödjas av deras interna 

resurser och därmed arbeta fram unikteter som gör ett företag bättre än sina konkurrenter 

(Hill, 2000). 

När en produkt besitter egenskaper som är kvalificerande, innebär det att kriterium och krav 

ska vara uppfyllda för att produkten är tänkbar att köpa (Berry et al., 1999). Inom denna grupp 

av kvalificerande egenskaper framställer företag produkter som endast är lika bra som sina 

konkurrenters produkter. Detta ska dock inte underskattas då kvalificerande faktorer är 

nödvändiga för att produkten ska kunna ta sig in eller finnas kvar på marknaden. Ofta handlar 

det om karaktäristiska för den specifika produkten eller tjänsten, ett exempel är ISO 9000 

godkännande, då detta kan krävas av kund för att de ens ska se företaget som tänkbar 
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leverantör. Den andra kategorin är ordervinnande kriterier, där produkten besitter de specifika 

egenskaperna som gör att företag vinner kundens ordrar (Hill, 2000).  

Vid tillämpning av Hill’s teori identifieras kvalificerande och ordervinnande egenskaper hos 

en produkt eller produktgrupp för ett specifikt kundsegment. De ordervinnande faktorerna 

viktas sedan med 100 poäng för att mäta faktorns relevans, ofta har produkter mer än ett 

ordervinnande kriterium. Att identifiera ordervinnande kriterier och vikta dessa hjälper 

företag få bättre förståelse för marknaden. När företaget får en order bör det sedermera 

undersöka orsaken till varför de vann, för att kunna vinna ordrar även i framtiden. Exempel på 

ordervinnande faktorer kan vara pris, leveranstillförlitlighet, leveranstid, kvalitet, 

produktomfattning, design, distribution, företagsnamn och rykte, support och tekniskt 

kunnande eller after sales support.  

Båda dessa två grupper av kriterium är tids- och marknadsspecifika (Hill, 2000). Det innebär 

att kriterierna kan skilja sig både mellan bransch eller produkter. Även om trender tenderar 

sträcka sig över flera marknader är det inte säkert att dessa är stabila över tid. Ett vanligt 

misstag företag gör är att de delar in sin affärsverksamhet i större segment, varpå kriterium 

skiljer sig inom segmentet för respektive kund. Vad det gäller faktorer som är kvalificerare är 

vissa mer känsliga för kundens eller marknadens krav, varpå istället orderförlorande faktorer 

undersöks. 

Vid sidan av dessa moment argumenterar Hill (2000) kring vikten att sammanstråla 

produktionen med företagets strategi och även länka till marknadsföringen. Detta bland annat 

för att nå ut med unikteter som exempelvis ordervinnande faktorer till kunden. 
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4. EMPIRI 

Empirin är den sammanställda insamlade data om fallföretaget och de utvalda länderna. Detta kapitel 

inleds med en företagspresentation och deras kundönskemål i dess branscher, därefter följs en 

generell kostnadssituation över länderna och generellt förekommande företagskostnader. 

Avslutningsvis behandlas statliga regleringar i form av stödområden eller annan extern påverkan på 

regionala företag. 

4.1 PRESENTATION AV FALLFÖRETAGET AP&T 

Industriföretaget AP&T (Automation, Presses & Tooling) är ett svenskt bolag med produktion 

i Sverige och Italien vars huvudkontor ligger i Tranemo, utanför Borås. Företaget står för 

utveckling, tillverkning samt marknadsföring av automation, pressar, verktyg och kompletta 

produktionslinjer för kunder som tillverkar formade metalldetaljer. Formningsteknologi och 

automatiserade flöden är expertområdet och kunderna är bland annat tillverkare och 

underleverantörer inom fordonsindustrin samt producenter inom vitvaru-, inomhusklimat- och 

legotillverkningsbranschen. 

Historiskt sett började tillverkningen av hydrauliska pressar under tidigt 1960-tal i samhället 

Lagan. Verksamheten utvecklades med åren och 1989 beslutades sammanslagning av de tre 

bolagen Lagan Press, VIBAB och Tranemo Hydraulmaskiner som då tog namnet AP&T. Idag 

finns produkter installerade på samtliga kontinenter, försäljning sker över hela världen genom 

marknadsbolag i Danmark, Tyskland, Polen, Italien, Japan och USA samt agenter på övriga 

marknader. Exporten står för cirka 80 procent av företagets omsättning och AP&T har en 

filosofi att finnas där kunderna finns. 

Figur 6: Bild över AP&T’s verksamhet 

Partnerskapet är fokus hos AP&T, kontinuerligt eftersträvas att hjälpa kunden på samtliga 

plan med såväl produktutveckling som service och support när maskinen är i drift. 
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Produkterna är baserade på definierade, egenutvecklade moduler som sätts samman unikt till 

varje projekt för att ge kunden en optimal lösning. AP&T står för totalansvaret som leverantör 

av helhetslösningar, ett koncept vilket de kallar En Ansvarig Partner™. 

I och med användandet av moduler etableras ett brett produktprogram bestående av bland 

annat hela linjer av automationsutrustning. Detta innefattar ämnesmatare, pressrobotar och 

transfermatare, linjer för bandmatning, hydrauliska pressar för stansning, djupdragning, 

prägling, hydromekanisk formning och hydroformning samt olika sorters verktyg för rör- och 

plåtformning, från stansning till hydroformning. Med dessa tekniker tillverkas bland annat 

hushållsprodukter, ventilationsutrustning, brandsläckare, filter, öltunnor, värmeväxlarplattor, 

med mera.  

I Tranemo bedrivs främst framställning av hydrauliska pressar till den plåt- och rörformande 

metallindustrin. Enligt årsredovisningen från 2008 uppgick nettoomsättningen till 275,9 

MSEK vilket är en ökning med 11,8 MSEK från tidigare år. Under året har såväl den 

inhemska försäljningen som exportförsäljningen utvecklats positivt jämfört med föregående 

år. Antalet anställda var under året som gick 134 personer, och i hela koncernen finns idag 

cirka 300 anställda. 

Det aktuella arbetet med omvärldsbevakning vid AP&T sker främst genom företagets 

kringresande säljare som når information om konkurrenter, teknikutveckling med mera vid 

mässor och kundbesök. Omvärldsbevakning finns alltså inte som en utpekad funktion i 

divisionen, men förekommer på koncernnivå.  

4.1.1 AP&T’S KUNDERS AVGÖRANDE FAKTORER 

På uppdrag av AP&T gjordes en studie av Metra Martech, ett företag specialiserat på 

marknadsföring och IT konsulttjänster. Studien innefattade en undersökning av vad kunderna 

anser vara de viktigaste egenskaperna hos en leverantör. Resultatet var en omfattande 

marknadsundersökning som visade på fyra faktorer gällande vad kunder anser är avgörande 

vid val av leverantör.  

1. Den viktigaste faktorn som poängterades, alltså den parameter som kunden värderade 

tyngst var priset, vilket omfattar livscykelkostnaden (LCC) det vill säga samtliga 

kostnader som uppkommer i samband med inköp och drift. Försäljningspriset är i sin 

tur i större utsträckning fastställd med tanke på företagets kostnader, främst i 

förhållande till direkta tillverkningskostnader för produkten. 

2. Nästa faktor är den service och trygghet som kunderna erhåller, i frågan om att 

kunden får underhåll och tillgång på service i en längre tid efter att produkten är köpt. 

Att en serviceorganisation finns på företaget är alltså en attraktiv tillgång i kundens 

ögon. Detta faller sig naturligt då de produkter AP&T förser kunden med är maskiner 

och framställningsmedel som kunden i sin tur bygger sin verksamhet på. 

3. Maskinernas tillgänglighet och rykte om att maskinerna är tillgängliga är den tredje 

faktorn som klargjordes genom Metra Martech’s undersökning. Det innebär att de 
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maskiner som AP&T framställer har en hög tillgänglighet, d v s möjliggör maximal 

utnyttjandegrad. 

4. Slutligen är leveranstiden en viktig faktor när kunden ska välja sin leverantör. Att 

kunna lita på att få sina beställda leveranser i tid anses som den fjärde och sista av de 

högst prioriterade faktorerna för kund. 

Enligt intervju med Key Account Manager vid AP&T underströks att priset urskildes som den 

viktigaste faktorn för att företag ska vinna en order hos kund. Vidare uppges att på marknader 

där AP&T opererar spelar endast de som är konkurrenskraftiga, det vill säga att de etablerade 

aktörerna på marknaden uppfyller de krav och kvalifikationer för att vara tänkbara 

leverantörer. Därför betraktas kvalitet mer som krav och förutsättning än att det blir ett 

säljargument. 

4.2 GENERELLT KOSTNADSLÄGE ÖVER LÄNDER 

De av fallföretaget utvalda länderna Italien, Polen, Spanien och Tyskland, är samtliga 

medlemmar i EU, av dessa har AP&T säljbolag i Polen och Tyskland samt dotterbolaget 

Norda i Italien. I Spanien finns ingen egen verksamhet. För att skapa en övergripande 

förståelse om dessa länder är data insamlad från Exportrådet, som berör ländernas generella 

ekonomiska siffror, se tabellen nedan.  

   SE 

Sverige 

IT 

Italien 

PL 

Polen 

ES 

Spanien 

DE 

Tyskland 

Antal invånare 2008 Milj 9,2 59,3 38,1 45,6 82,1 

BNP per invånare 2008 USD 51747,0 38997,2 13816,6 35544,4 44324,1 

BNP tillväxt 2009 % -4,3 -4,5 -1,4 -3 -5,6 

Uppskattad inflation 2009 % 0,2 0,7 2,1 0,0 0,1 

Export från Sverige 2008 Mdr 

SEK 

 37,2 29,9 27,6 123,9 

Svensk exportförändring 

2007-2008 

%  3,1 7,5 -15,7 4 

Privat konsumtion per 

capita 2008 

USD 23946,0 23036,5 8492,1 20316,9 24941,2 

Arbetslöshet 2007 % 4.5 6.7 12.8 7.6 9.1 

Arbetslöshet 2008 % 6,2 7 7,1 11,3 7,4 

Valuta (kod)  Krona SEK Euro EUR Zloty PLN Euro EUR Euro EUR 

Tabell 1: Översikt länder
13

 

                                                 
13 Siffrorna är hämtade från Exportrådets Landindikatorer 
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Av tabellen går bland annat att utläsa att Tyskland, med flest antal invånare också hade den 

markant största importen från Sverige av ovanstående länder. Polen och Spanien med relativt 

lika antal invånare skiljer sig avsevärt i frågan om både BNP per capita samt dess 

tillväxtprognos. Det är också anmärkningsvärt är att Sverige 2008 hade den högsta BNP per 

capita bland de utvalda länderna. 

4.2.1 AKTUELL EKONOMISK SITUATION FÖR LÄNDERNA 

Sveriges relation till de utvalda länderna går att läsa i publikationer av Utrikesdepartementet 

(UD), tillsammans med utlandsmyndigheterna ansvarar de för Sveriges förbindelser med 

andra länder. På övriga sidor under Sveriges Regerings hemsida går även att hitta information 

kring ländernas ekonomiska läge, följande stycken är hämtade från dessa källor. 

4.2.1.1 HANDEL MED SVERIGE 

De utvalda länderna ligger i Europa och är medlemmar av EU, det är således därför nära för 

Sverige att bedriva handel med. Tyskland är Sveriges största handelspartner och därför den 

viktigaste marknaden för flera stora svenska företag. Den svenska exporten till Tyskland utgör 

cirka 10% av den totala exporten, medans importen från Tyskland uppgår till kring 18% av 

den totala svenska importen. Även kontakterna mellan Sverige och Polen är intensiva, under 

2007 importerades varor från Polen för 29,6 miljarder SEK, vilket är en ökning med 18 

procent sedan 2006, under samma år var exporten från Sverige 27,9 miljarder SEK. I båda 

riktningarna utgör verkstadsprodukter den största varugruppen och en stor andel av importen 

till Sverige kommer från svenska investeringar i Polen. 

Vad det gäller Sveriges handel med Spanien är denna idag mycket omfattande, även om 

Spaniens största handelspartners fortfarande är Frankrike, Tyskland, Italien och 

Storbritannien. Anledningen till handelsutvecklingen med Sverige är bland annat den höga 

tillväxttakten i den spanska ekonomin samt EU-medlemskapet, vilket medför att handel och 

investeringar förenklas. Trots detta visade den svenska exporten till Spanien en minskning 

under 2007, samt en BNP per capita tillväxt på endast 1,8%. 

Sveriges tionde viktigaste handelspartner är Italien, där de främsta svenska exportvarorna är 

verkstadsprodukter, halvfabrikat, kemiska produkter, råmaterial, och livsmedel. Drygt 200 

svenskägda företag finns representerade med ett 1000-tals anställda. De allra flesta av dessa 

företag har huvudkontor i norra Italien. 

4.2.1.2 EKONOMISK UTVECKLING I LÄNDERNA 

Ländernas ekonomiutveckling skiljer sig åt. Ekonomin i Polen har utvecklats snabbt sedan 

början av 90-talet, men fortfarande är Polen är ett av Europas fattigaste länder med en BNP 

per capita på ungefär 50% av genomsnittet för EU. Många experter håller dock med om att 

Polens ekonomi ser bättre ut inför framtiden än flertalet andra länders.  
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EU-inträdet har haft stor betydelse för utvecklingen av den polska ekonomin, landet är den 

största förmånstagaren inom EU med sammanlagt dryga 90 miljarder Euro i bidrag under 

perioden 2007-2013, motsvarande cirka 10,5% av den totala EU-budgeten. Landets regionala 

utveckling är regeringens kanske största ekonomiska satsning, följt av målsättningen att 

kraftfullt stärka innovationsgraden inom landets industri. Man vill till år 2013 se minst 15% 

av arbetskraften sysselsatt inom den kunskapsbaserade delen av näringslivet.  

I förhållande till de äldre EU-länderna ger det polska pris- och kostnadsläget fortfarande de 

polska producenterna konkurrensfördelar, även om den på senare tid starka polska valutan 

zlotyn minskat dessa. På sikt antas skillnaderna att utjämnas och redan nu blickar polsk 

industri österut; man anställer gärna arbetskraft från Ukraina och Vitryssland och ökar 

påtagligt investeringarna i Ukraina.  

Spaniens ekonomiska situation är för närvarande god, då landet gör anspråk på att vara 

världens åttonde största ekonomi med den högsta tillväxten inom EU (3,4%) och en låg 

arbetslöshet sett ur ett spanskt perspektiv (8,7% jämfört med 22% år 1993). Problem återfinns 

dock i strukturen på arbetsmarknaden där det finns en marknad för fast anställda och en annan 

för visstidsanställda där den senare sektorn dessutom har mycket låg produktivitet. Den låga 

produktiviteten i kombination med ett högt inflationsläge utgör den spanska ekonomins svaga 

punkter och leder till en sjunkande konkurrenskraft. På kort sikt har den sjunkande 

konkurrenskraften bland annat lett till löpande underskott i handels- och bytesbalans och på 

längre sikt kan tillväxttakten hotas. 

Italiens ekonomiska situation är något vacklande, detta trots att Italien tillhör ett av världens 

starkaste industriländer och är medlem i G8-gruppen. Dock ses Italien idag som ett av EU’s 

problemländer på grund av djupa strukturella problem som försvagat landets internationella 

konkurrenskraft och lett till allt större underskott i statsfinanserna. Den italienska ekonomin 

hämmas generellt av bristande konkurrens (inom exempelvis finans-, energi- och 

tjänstesektorerna), besvärande byråkrati, dåligt utvecklad infrastruktur, höga och 

komplicerade skattesatser, rigida arbetsmarknadsregler, låga investeringsnivåer och ett trögt 

juridiskt system. De regionala skillnaderna har alltid varit stora, något som årtiondens massiva 

överföringar till södra delen av landet inte ändrat på. Medan norra Italien tillhör Europas 

ekonomiskt starkaste regioner, är genomsnittsinkomsten i den södra delen av landet ofta inte 

mer än hälften. 

Utvecklingen och produktionen av högteknologiska produkter är svag i Italien och 

investeringarna i forskning och utveckling uppgår endast till cirka hälften (1,1% av BNP) av 

EU-snittet (cirka 2%). De småföretag som tidigare setts som en av Italiens konkurrensfördelar 

saknar resurser för att hänga med i storföretagens forskning och utveckling, kan inte pressa 

priserna med storskalig produktion samtidigt som de oftast saknar möjligheter att utlokalisera 

delar av verksamheten till låglöneländer.  

Ovanstående är en viktig förklaring till att Italiens globala konkurrenskraft nu, enligt 

mätningar, är näst sämst i EU25. Produktiviteten har sjunkit konstant i Italien sedan år 2000, 
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samtidigt som lönerna har ökat. Efter införandet av euron har man även förlorat möjligheten 

att devalvera valutan för att öka konkurrenskraften.  

Tyskland är världens största exportnation och har den tredje största ekonomin i världen efter 

USA och Japan, den tyska exporten nådde 2008 en ny rekordnivå med knappt 1000 miljarder 

Euro, en ökning med omkring tre procent i förhållande till föregående år. Ekonomin är högt 

utvecklad tack vare den stora inhemska marknaden och det stora skiktet av mellanstora 

företag. Emfasen på utrikeshandel har dock inneburit att tysk ekonomi drabbats hårt av den 

globala finanskris som utbröt 2008, och BNP 2009 beräknas minska med cirka sex procent, 

och arbetslösheten öka till mer än tio procent. 

4.3 FÖRETAGSKOSTNADER 

Gemensamt för många tillverkande företag finns ett fokus på kostnader och hur dessa minskas 

för att öka lönsamheten. Det skiljer sig dock avsevärt åt hur organisationer väljer att se på 

samtliga av sina kostnader som förekommer i drift av företaget och framtagning av produkt 

samt dela upp dessa i kostnadsställen. Vad producerande företag vanligtvis gör är att räkna 

fram timpriset, detta för att lättare jämföra kostnader samt för att smidigt kunna ta fram 

tillverkningskostnaden på en produkt och därefter sätta ett pris. En timtaxa eller timpris är 

alltså kostnaden per utförd timme för ett specifikt moment. Även processer och ingående 

moment skiljer sig åt vid framtagandet av färdig produkt, ofta även tillverkningstekniken, 

vilket gör det extra svårt att jämföra tillverkningskostnaden av en produkt med 

konkurrenternas kostnader för samma produkt. Vid AP&T finns en så kallad 

Planeringsprocess, (likt en värdekedja) en karta över produktens förädlingssteg från marknad 

och orderingång till färdig installerad, fungerande produkt hos kund. 

Figur 7: Ungefärlig bild av Planeringsprocessen vid AP&T 

Processen startar vid marknad där PR- och säljavdelningen arbetar för att nå kunden och 

vinna ordrar. När en order kommer in inleds ett projekt för den specifika ordern, för att se till 
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att kunden får de exakta modulerna och tillämpningarna på den beställda maskinen eller 

produktionslinjen. 

 Genom projektets gång utförs olika operationer, samtliga av dessa processer är olika moment 

där utsatta timpriser råder. Maskinen testkörs i fabrik innan den monteras ner, transporteras 

till kund, monteras upp och installeras på plats. Timpriset används även som en viktig faktor 

vid prissättning av produkt. Eftersom olika maskiner består av olika moment och således olika 

typer av timtaxor är det lätt att i efterhand räkna ut vad kostnaden blir för att tillverka en 

specifik maskin. Några exempel på timpriser vid AP&T inom Sverige återfinns i tabellen 

nedan. 

Tabell 2: Kostnadsexempel Timpriser AP&T 2009 

Vad som ingår i timpriset samt hur detta räknas fram är individuellt för varje företag. 

Vanligtvis ingår personalkostnaden för den specifika operationen, samt tilldelade delar av den 

fasta kostnaden, som exempelvis fastighet, den administrativa personalens kostnader, energi 

och miljö, med mera, samt andra overheadkostnader. 

En generell bild av kostnadsskillnaderna kan fås mellan länderna Sverige, Tyskland och 

Polen. I tabellen nedan jämförs det interna timpriset i dessa länder för Service/Installation vid 

AP&T 2009, uppgifterna återfinns inom AP&T koncernen. 

 Land Valuta Timpris Valutakurs14 Prisjämförelse (SEK) 

AP&T SE Sverige SEK Konfidentiellt   
AP&T DE Tyskland EURO Konfidentiellt   
AP&T PL Polen Zloty Konfidentiellt   

Tabell 3: Interna timpriser vid AP&T 2009 

                                                 
14 Valutakurserna är hämtade i Maj, 2009 

Timpris definition Kostnad (SEK) 

Projektledning Konfidentiellt 
Konstruktion Konfidentiellt 
Dokumentation Konfidentiellt 
Elkonstruktion Konfidentiellt 
El Programmering Konfidentiellt 
Monteringsavdelning Konfidentiellt 
El Montering Konfidentiellt 
Svetsavdelning Konfidentiellt 
Radialborrning Konfidentiellt 
Bäddfräsning Konfidentiellt 
Verkstadsarbete Konfidentiellt 
Svarv (2 st) Konfidentiellt 
Svarv MAZAK NC Konfidentiellt 
Verkstadsarbete / Montering Konfidentiellt 
Utveckling (mekanik respektive el) Konfidentiellt 
Marknad Konfidentiellt 
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Då prisuppgift från Italien och Spanien saknas tas dessa inte med som jämförelse i tabellen, 

eftersom timprisets innehåll och uträkningssätt för länderna i tabellen är oklart.  

4.4 TILLVERKNINGSKOSTNADER 

När kostnader jämförs ser man oftast till de operativa kostnaderna, det vill säga endast de 

kostnader som uppkommer vid framställning av produkter. Kostnaderna delas som tidigare 

nämnts in i exempelvis timpriser, för att ge en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt. De 

totala produktionskostnaderna som uppkommer på en avdelning vid AP&T är fördelade enligt 

bilden nedan. Kostnaderna är uppdelade i personalkostnader för anställda och inhyrd personal 

(externa tjänster) samt övriga operativa kostnader.  

 

Figur 8: Produktionskostnader (operativa kostnader) för en  avdelning vid AP&T 

Bilden ovan visar typiska produktionskostnaders uppdelning på avdelningar vid AP&T i 

Tranemo, där personalkostnader inklusive lönebikostnader, det vill säga sociala avgifter och 

samtliga arbetsgivaravgifter står för 50%. Kostnader för externa tjänster, 16%, är avgifter för 

inhyrd personal, det vill säga tjänster som företaget köpt in externt. Dessa externa tjänster 

varierar med volym/beläggning och är inte konstanta över tiden. De sista 34% av 

avdelningens produktionskostnader består av övriga kostnader, vilket är övriga operativa 

kostnader som hör till framställning av produkter. 

Vid AP&T finns även framtaget kostnadsfördelning för ett projekt, där samtliga 

produktionskostnader förutom installationen finns inräknat. Figuren nedan visar ett typiskt 

projekts totala produktionskostnader i relation till varandra. 
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Figur 9: Produktionskostnader för ett projekt vid AP&T 

Grafen visar ett projekts typiska siffror. Den största kostnaden i projekt utgörs av materialet 

som köps in, därefter på knappt hälften av materialkostnaderna kommer samtliga 

timkostnader, exempelvis konstruktion, svets, montering, med mera. 

Materialomkostnadspålägget är omkostnader för hantering av material och utgörs av 15% av 

materialkostnaderna vilket blir 9% av de totala kostnaderna för ett projekt.  Till sist 

tillkommer även övriga kostnader på 3%, vilket utgörs främst av kostnader för kundunik 

utveckling. 

4.4.1 PERSONALKOSTNADER 

En av svårigheterna med att jämföra timpriser är som tidigare nämnt att det är ovisst hur den 

kostnaden räknas fram och vad den består av för olika företag. Något som är lättare att 

jämföra är personalkostnaden, vilket är intressant eftersom den ofta utgör en större del för 

kostnaden på olika avdelningar, för AP&T uppgår den till cirka 50% av företaget totala 

kostnader. 

Personalkostnaden är ofta ett samlingsnamn för alla kostnader som berör de anställd, alltså 

personalens lön plus sociala avgifter, vilket är de lagstadgade avgifter som betalas till staten 

för de anställdas pensioner, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder vid arbetslöshet. I 

Sverige, 2009, uppgår ett företags sociala avgifter till närmare 39% av bruttolönen för 

arbetare, och närmare 47% för tjänstemän
15

. Vad det gäller generellt löneläge skiljer sig både 

löner och sociala avgifter markant mellan länderna. Nedan visas en tabell över utvecklingen 

från 2002 fram till 2007 för arbetar inom tillverkningsindustrin. 

 

                                                 
15 Uppgifterna kommer från Näringslivets Ekonomifakta AB 



 

Sida 31 

 

 Lön per arbetad time (SEK) 

2002            2006            2007 

Arbetskraftskostnad per arbetad time(SEK) 

             2002                  2006            2007 

Italien 84 101 104               156 185 190 

Polen 19 22 23               32 37 39 

Spanien 64 76 78               117 139 142 

Sverige 118 133 138               206 234 244 

Tyskland 135 146 148               236 252 255 

Tabell 4: Löneutveckling i länderna, 2002 -2007 

Lön per arbetad tid innefattar tidlön, prestationslön, skift- och övertidstillägg samt bonus och 

premie som utbetalas regelbundet. I total arbetskraftskostnad ingår utöver lön för arbetad tid, 

lön för ej arbetad tid (semester, helgdagar etcetera), oregelbunden bonus, naturaförmåner
16

 

samt arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal. Hos Svenskt Näringsliv hittas även den 

beräknade lönen för 2008, enligt tabell 5. Värdena i Tabell 4 och 5 skiljer sig åt då Svenskt 

Näringsliv använt olika källor vid beräkning av lönerna. 

 
Beräknad lön för 2008 (SEK) 
 
Italien          Polen           Spanien        Sverige         Tyskland 

Lön per  
arbetad timme 
 

    - 49 116 211 203 

Arbetskraftskostnad 
per arbetad timme  
 

    - 69 158 319 266 

Tabell 5: Lön inom tillverkningsindustrin i länderna, 2008 

Enligt en rapport gjord av Svenskt näringsliv uppges kostnaderna vara ett viktigt 

beslutsunderlag för vart företag geografiskt väljer att lägga sin produktion, vilket medför att 

även kostnaden för arbetskraft är viktig.
17

 En tydligare bild av skillnaderna mellan de 

internationella lönelägena ges nedan, diagrammet visar internationella arbetskraftskostnader 

per arbetad timme i SEK, under 2007, för arbetare inom tillverkningsindustrin.  

                                                 
16 Naturaförmåner kan röra sig om bland annat bil-, bostads-, garage-, kost- eller telefonförmån 

17 Fakta om löner och arbetstider 2008, en sammanställning av Svenskt näringsliv 
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Figur 10: Internationella arbetskraftskostnader 2007(SEK/ arbetad timme) 

Figurerna 10 och 11 visar den totala arbetskraftskostnad som arbetsgivare i respektive land 

hade per anställd under 2007 och 2008 genomsnittligt inom tillverkningsindustrin. 

 

Figur 11: Internationella arbetskraftskostnader 2008 (SEK/ arbetad timme) 

Figur 11 visar en senare rapport med en ny uträkningsmetod, tyvärr finns inte uppgifter för 

Italien med i dessa uppgifter. Bilderna är generella sammanställningar och skillnaderna bör 

därför tolkas med försiktighet då det kan finnas olikheter i metoder för att sammanställa 

statistiken i de olika länderna.
18

 

4.4.2 ARBETSTID 

Arbetstiden, hur mycket en anställd jobbar per år är intressant eftersom den skiljer sig mellan 

länderna. I Sverige är den teoretiska arbetstiden 40 timmar per vecka, (2080 timmar om året), 

men den faktiska arbetstiden, det vill säga efter avdrag för ledighet, semester, sjukfrånvaro 

och annan frånvaro som medarbetarna har rätt till enligt lag eller avtal är endast cirka 75% av 

den teoretiska. Under år 2007 var den faktiska arbetstiden enligt Näringslivets Ekonomifakta 

                                                 
18 Uppges av Näringslivets Ekonomifakta AB 
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30 timmar per vecka (1562 timmar om året), under 2008 var den faktiska tiden 1625 timmar 

per år. 

 

Figur 12: Arbetstid i olika länder 

Ofta är arbetstiden en aktuell politisk fråga i länderna, exempelvis genomfördes i Tyskland en 

arbetstidsförlängning i många företagsavtal, och vissa länder har lagar om exempelvis 35-

timmarsvecka. I bilden ovan är den faktiska arbetstiden i Polen 1976 timmar, Italien 1824 

timmar, Spanien 1652 timmar, Sverige 1562 timmar och Tyskland 1433 timmar. 

4.5 STATLIGA REGLERINGAR  

Den sista delen i empiridelen berör regleringar utfärdade av regeringen i respektive land. 

Detta handlar om regionala stödområden som kan komma att påverka kostnadssituationen för 

företag, samt andra aspekter som kan ha inverkan på organisationers lönsamhet exempelvis 

Kurzarbeit i Tyskland eller Cassa Integrazione Guadagni i Italien. Förordningar av denna 

karaktär kan ge en snedvriden konkurrenssituation och är därför intressant vid undersökning 

av en specifik marknad. 

4.5.1 STÖDOMRÅDEN 

I Sverige finns flera kategorier av stödområden med olika syften och olika benämningar. 

Övergripande handlar det om finansiellt stöd från regeringen till företag och organisationer 

inom ett förutbestämt geografiskt område. Tillväxtverket är en nybildad
19

 statlig 

förvaltningsmyndighet som har till uppgift att utveckla och genomföra insatser som främjar 

entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag samt utvecklingskraft i alla delar 

av landet med stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft. Myndigheten går under 

näringsdepartementet och tog tillsammans med Myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser över ärenden från Nutek
20

 och Glesbygdsverket
21

, numera 

avvecklade myndigheter.  

                                                 
19 Tillväxtverket bildades den 1 april 2009 

20 Nutek, även kallat verket för näringslivsutveckling, avvecklades den 31 mars 2009 samtidigt med Glesbygdsverket 

21 Glesbygdsverket var en statlig myndighet som rapporterade om utvecklingen i glesbygder, landsbygder och skärgårdar. 
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Det regionalpolitiska företagsstöd som Tillväxtverket ansvarar för är; regionalt 

investeringsstöd, sysselsättningsbidrag, transportbidrag, samt regionalt bidrag till 

företagsutveckling. Även skatteverket har upprättat lagar rörande regionalt stöd inom Sverige, 

genom bland annat särskilda avdrag från arbetsgivaravgifter.
22

 Länsstyrelsen som arbetar för 

att öka tillväxten i regioners näringsliv har i uppdrag att utföra och verkställa regeringens 

beslut, men det är regeringen som har det övergripande ansvaret för regional tillväxtpolitik. 

Vidare har varje län genom Länsstyrelserna ett regionalt tillväxtprogram (RTP) och ett 

regionalt utvecklingsprogram (RUP) för att påverka utvecklingen och öka tillväxten. 

4.5.1.1 STÖDOMRÅDEN I POLEN 

Enligt The Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) finns det 14 zoner 

som benämns Special Economic Zones (SEZ), vars förklaring är en utpekad region där 

tillverkning och distributions aktiviteter kan utföras under privilegierade förhållanden. Affärer 

som görs inom detta område får bland annat skattereduceringar och andra handelsfördelar. 

Konceptet har för med sig framgångsrika kopplingar mellan investerare och behov av detta i 

specifika regioner. Ur ekonomisk synvinkel har SEZ också påverkat den ekonomiska 

utvecklingen i dessa regioner, genom minskning av arbetslöshet och ökat konkurrenskraften 

för ekonomin. 

Tillåtelse att bedriva handel inom SEZ ges av styrelsen för varje specifikt område, vilka också 

hjälper till i investeringsprocessen med bland att upprätta lokala kontakter. 

Sammanfattningsvis har syftet för SEZ varit att snabba på utvecklingen i polska regioner, 

utveckla och nyttja ny teknik, öka konkurrenskraften av varor och tjänster, utveckla industrins 

potential och infrastrukturen, samt skapa arbetstillfällen.  

Stödområdena är: Katowice, Kamienna Gora, Kostrzyn – Slubice, Krakow, Legnica, Lodz, 

Mielec, Pomerania, Slupsk, Starachowice, Suwalki, Tarnobrzeg, Walbrzych, Warmia – 

Mazury. 

                                                 
22 Uppgiften hämtad från Skatteverkets hemsida 
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Figur 13: Stödområden Polen 

4.5.2 ÖVRIGA STATLIGA REGLERINGAR 

Även då det finns en uttalad marknadsekonomi i ett land, förekommer ibland statliga 

regleringar för att gynna regionalt näringsliv. Liksom i Sverige, så finns det även i övriga 

europeiska nationer regler och förordningar som arbetar för att utveckla regional 

företagsamhet. Genom att använda skatter och avgifter stimulerar eller bromsar staten 

utvecklingen inom vissa branscher. Andra bakomliggande faktorer till dessa former av 

ingripanden kan vara av hälso- eller miljöskäl. Varje form av extern påverkan från regering, 

myndigheter eller lagar kan vara intressant eftersom regionala företag även kan verka globalt 

och konkurrensen över landsgränser kan bli skev. Enligt Expowera
23

 var det tidigare vanligt 

med statliga stöd exempelvis etableringsbidrag, transportbidrag, investeringsstöd, eller 

fördelaktiga lån till företag. Dessa har dock minskat under senare år, där framförallt EU har 

pressat på för att inte stater ska gynna vissa inhemska företag på ett sådant sätt att den fria 

konkurrensen inte fungerar.  

 

 

                                                 
23 Expowera är en webbplats i avsikt att förmedla kunskap inom företagsamhet 
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4.5.2.1 KORTTIDSARBETE - KURZARBEIT 

I Tyskland finns det etablerade begreppet Kurzarbeit
24

, vilket kan översättas till Kortarbete 

eller Korttidsarbete. Konceptet används som ett instrument till företag för att undvika 

uppsägningar vid svåra ekonomiska situationer. Vid Korttidsarbete arbetar anställda mindre 

eller inte alls under en period på maximalt sex månader. Denna period kan dock bli förlängd 

till 24 månader då särskilda förhållanden råder. Förlust av ersättning kompenseras genom 

utbetalningar av Arbetsförmedlingen
25

, genom arbetsgivaren. Om utbetalning sker mer än sex 

månader har arbetsförmedlingen rätt att placera personen vid annan arbetsplats.  

Beroende på familjeförhållanden får en anställd mellan 60 – 70% av den senaste nettolönen, 

även kostnader för hälso- och sjukvård, livränta samt olycksfallsförsäkring utbetalas. Under 

perioden då den anställde arbetar är denne själv skyldig att betala sin försäkring.  

Korttidsarbete kan ansökas om detta finns nämnt i arbetsavtalet, i avtal med företaget eller i 

kontrakt med den anställde. Företaget måste ha godkänt korttidsarbete, samt att det ses som en 

temporär lösning där avbrott är oundvikligt i vilket mer än 10% av arbetstimmarna för minst 

en tredjedel av antalet anställda är utom arbete i minst 4 veckor. 

Grundtaken med Kurzarbeit i Tyskland har reviderats något med tiden, och idag gäller 

följande tillfälliga ändringar i regelverket: 

- Kravet att minst 1/3 av personalstyrkan arbetar korttid har tagits bort från första 

halvåret 2009 till den 31 november 2010. 

- Korttidslön betalas endast om mer än 10% av bruttolönen förloras genom 

korttidsarbetet. 

- Maximal varaktighet för att få korttidsersättning är 18 månader, om möjligheten 

beslutas före den 31 december 2009. 

- Utförda övertidsarbeten kompenseras inte under Kortidsarbetsperioden. 

- Korttidskonto behöver inte balanseras ut mot negativa saldon. 

- Om det finns överenskommelse om arbetarsäkerhet, påverkar detta inte 

korttidsersättningen. 

- 50% av de sociala omkostnaderna får dras av. Om arbetare ingår i utbildningsprogram 

under korttidsavtalet får man dra av 100%. 

- Korttidsersättning ges även till inhyrda och visstidsanställda. 

4.5.2.2 ÖVERTALIGHET – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG) är en näringslivsfond som existerar i Italien, vilket kan 

översättas till Garanterad lönefond (Wages Guarantee Fund). Konceptet är att säkra anställdas 

inkomst genom finansiellt stöd från företag och regering vid övertalighet, det vill säga då 

företaget inte har jobb till alla anställda. Fonden utgår från lagstadgade reformer där de 

                                                 

24 Den engelska översättningen på Kurzarbeit är working short-time 

25 Federal Employment Agency 
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anställda drabbats av företagets övertalighet, med ersättning upp till 80% av den förlorade 

inkomsten. 

Inom industrin vidtas åtgärder vid två typer av omständigheter, normal och speciell. 

Utbetalningar under normala ingripanden beviljas genom. Det nationella 

socialförsäkringsinstitutet till anställda som fått temporär arbetstidsförkortning på grund av 

omedelbara omständigheter som inte är orsakade av anställd, arbetsgivare, eller tillfällig 

marknadssituation. Ersättningar vid såkallade speciella ingripanden, utbetalas av Ministeriet 

för Arbets- och socialförsäkringen vid uppmaning av kommittén för Industripolicy till både 

tjänstemän och arbetare som sagts upp. Ersättningar utgår även till arbetare som fått reducerad 

arbetstid på grund av företags rekonstruktion, omorganisation, omvandling eller ett företags 

ekonomiska svårigheter. En facklig informations- och konsultationsprocedur, normalt ledande 

till ett kollektivavtal, förutsätts för den anställdes krav på ersättning. 

Konceptet är från början menat som temporär lösning som anställdas inkomstersättning om 

företaget inom kort förväntas återgå till normal aktivitet, men fonden har gradvis förändrats 

till att i vissa fall även godta situationer där företag inte förväntas återgå till normalt arbete. 

Därför har systemet Cassa Integrazione tillämpats mer som ett välfärdsinstrument för 

företagsledningar vid tillfällig överbemanning, så kallad övertalighet. 

På senare tid har lagar inrättats med syfte att försöka återskapa det ursprungliga konceptet 

som temporär lösning av övertalighet. Bland annat infördes en skärpt tidsbegränsning samt 

utvägar för tillgänglighet av arbetskraftsreduktion procedurer då övertaligheten är strukturell 

eller där det inte finns någon utsikt att återanställa. Projektet att återställa har dock endast 

delvis uppnåtts, främst på grund av att lagar kring fonden förändrades under och efter den 

ekonomiska kris som Italien led av under 1992. Främst förändrades tidsbegränsningarna, men 

även områdena där fonden kan utnyttjas, exempelvis kan fonden numera även nyttjas för 

affärsföretag med mer än 50 anställda samt hantverksföretag eller företag inom 

restaurangbranschen. 

Denna information om Cassa Integrazione Guadagni är hämtad från Eurofound - Europeiska 

fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
26

. Sammanfattningsvis innebär ”Cassa 

integrazione” som begrepp mycket stora fördelar för företagen som snabbt blir av med sina 

personalkostnader när orderläget tryter, det vill säga att man får skicka hem arbetare med kort 

varsel utan att behöva bära kostnaden. Trots att företagen indirekt är med och finansierar, så 

måste man konstatera att detta är en mycket stor fördel gentemot många andra länder, 

speciellt svenska bolag. Däremot så har de flesta företagen internationellt sett ungefär samma 

förhållande och möjligheter att lösa mindre personaländringar. 

4.5.3 EU’S SYN PÅ SNEDVRIDEN KONKURRENS 

EU för konkurrenspolitik eftersom det är en viktig del i näringslivspolitiken. Syftet med EU:s 

konkurrensregler är att skapa en effektiv och rättvis konkurrens. Fri konkurrens betonas samt 

                                                 
26 Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
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vikten av att företag kan agera på lika villkor. EU har därför bland annat regler om hur statligt 

företagsstöd ska utformas och om hur det offentliga ska gå till väga vid upphandling av varor 

och tjänster. Både statliga och privata företag är berörda av reglerna. Avtal mellan företag 

som snedvrider konkurrensen är förbjudna, liksom missbruk av en dominerande 

marknadsställning. Prissamarbeten och underprissättning är andra exempel på ageranden som 

kan vara förbjudna. 

Statliga stöd är inte förbjudna men får inte innebära en snedvridning av konkurrensen. Även 

konkurrensbegränsande undantag kan vara tillåtna bland annat när det gäller stöd av social 

karaktär, stöd vid naturkatastrofer och vissa regionala stöd. Det ska inte vara lättare för ett 

statligt företag att få stöd än ett privat. EU-Kommissionen övervakar ländernas statsstöd och 

kan genom beslut förbjuda ett statsstöd. 

Granskningen av ett konkurrensärende sker i första hand av den nationella myndighet som 

finns i det medlemsland där konkurrensen blir mest påverkad. När konkurrensen i större delar 

av EU påverkas träder kommissionen in och granskar. Kommissionen och nationella 

konkurrensmyndigheter samarbetar i Europeiska konkurrensnätverket (ECN)
27

, där 

kommissionen har en central roll. Syftet med nätverket är att samordna 

konkurrensmyndigheternas arbete, i nätverket fördelas därför konkurrensärendena. Nätverket 

ska även säkerställa att tillämpningen av de gemensamma reglerna ser likadan ut i hela EU.  

 

                                                 
27 ECN står för European Competition Network 
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5. ANALYS 

Stycket Analys berör inledande ordervinnande kriterier, därefter vilka ekonomiska aspekter 

som kan erhållas genom bevakning av omvärlden. Statliga regleringars påverkan behandlas 

och slutligen hur omvärldsbevakning kan bedrivas vid tillverkande företag. 

5.1 ORDERVINNANDE KRITERIER 

Då företag ställer sig frågan vad som gör att de vinner en order hos kunden kan det första 

företaget gör vara en kundundersökning. Men Hill menar i sina teorier att för att hitta vad som 

gör att företag vinner en order krävs noggrann identifiering av vilka de kvalificerande och 

ordervinnande faktorerna är för varje produkt/produktgrupp och respektive kundsegment.  

AP&T är en väletablerad aktör på marknader både inom och utanför Sveriges gränser, 

försäljningen sker över hela världen. Man kan därför se att AP&T erbjuder produkter som har 

kvalificerade egenskaper, även om dessa inte är identifierade enligt teorier från Hill. De 

önskade kriterierna för att vara kundens tänkbara leverantör finns hos AP&T’s produkter, 

vilket bevisas på befintliga kunder och välutvecklade kundrelationer. En bidragande orsak till 

goda kundrelationer kan vara konceptet En ansvarig partner, där AP&T utges stå för 

totalansvaret som leverantör av helhetslösningar, vilket syftar till omtanke och fokus på deras 

kunder. Genom det etablerade konceptet framgår även gediget arbete på kvalitet, som 

genomsyrar verksamheten, också det kan ses som en av anledningarna till företagets 

marknadsposition idag. 

Men för att vinna ordrar på en konkurrensutsatt marknad krävs mer än att produkterna ska 

kvalificera till köp. Hill pekar på att hitta de specifika egenskaperna som gör att kunden väljer 

en produkt framför en annan, kort sagt de ordervinnande faktorerna. Genom en studie utförd 

av Metra Martech för en tid sedan fick AP&T förståelse för faktorer som är viktiga sett ur 

kundens ögon. De fyra faktorerna; 1) pris, 2) service och trygghet, 3) tillgänglighet samt 4) 

leveranstid som då fastställdes var dock inte anpassade till specifik kundgrupp eller bransch, 

vilket Hill hävdar är nödvändigt. Hill belyser vikten av en dynamisk synvinkel och 

tidsperspektiv vid bestämmande av ordervinnande faktorer, eftersom även kundens behov 

förändras med tiden och teknologiutveckling. På grund av tidsfördröjning samt att faktorerna 

svarar för önskemål av samtliga kunder i samtliga branscher, finns därav risk att kriterierna är 

något inaktuell i dagsläget. Studien är heller inte utförd från den modell Hill använder då 

faktorer ska identifieras och sedan viktas, utan är tagen direkt från en kundundersökning, 

vilket gör faktorerna mindre pålitliga till att vara kvalificerande eller ordervinnande enligt 

Hill. 

Skulle de ovannämnda fyra faktorerna vara aktuella även idag har AP&T goda möjligheter till 

fortsatt hög kundnöjdhet då de har kunskap om och bedriver utveckling inom dessa områden, 

främst genom arbetet med konceptet En Ansvarig Partner. 
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5.2 EKONOMISKA ASPEKTER 

Ekonomiska aspekter från omvärlden som kan orsaka påverkan på ett företags kostnadsläge 

kan vara oändligt många. Med önskan från fallföretaget gjordes ett urval av fyra länder som 

bedömts viktiga, där information samlades in som på något sätt skapar en påverkan på ett 

företags ekonomi. När ett företag rutinmässigt arbetar med omvärldsbevakning har man en 

uppdaterad information kring kostnader och regleringar i respektive land. Med den 

utgångspunkten kan man bättre bedriva sina sälj- och marknadsaktiviteter, och lättare bedöma 

ordervinnande faktorer. 

Nedan följer en diskussion om ländernas ekonomiska lägen, som är en av elementen i PEST-

analysen, (ekonomiska faktorer). Detta innefattar även företagets kostnadsfrågor, då 

arbetskraftskostnaden skiljer sig åt mellan länderna, denna skillnad skulle exempelvis kunna 

utgöra ett beslutsunderlag för vart ett företag ska producera. Förändringar sker dock med så 

snabb takt att kontinuerlig uppdatering är nödvändig för att nå rättvisande information. I 

efterföljande stycke finns också statliga regelringar, som kan ses som en direkt politisk faktor 

i PEST-analysen. 

5.2.1 EKONOMISKA SKILLNADER MELLAN DE UTVALDA LÄNDERNA 

Länderna som jämförs är utefter AP&T’s önskemål Italien, Polen, Spaniel och Tyskland. För 

förståelsens skull och lättare kunna anknyta till informationen har även Sverige tagits med vid 

insamling av data. Bland dessa länder är handeln med Tyskland den avsevärt mest 

betydelsefulla med Sverige. Den största varugruppen utgörs av verkstadsprodukter, vilket är 

intressant med tanke på att AP&T tillverkar pressar och andra maskinelement inom 

verkstandsindustrin. Över 115 miljarder svenska kronor exporterades till Tyskland under 

2007, en summa som de övriga tre länderna inte kommer upp i gemensamt, utan var och ens 

export till Sverige ligger mellan 25 och 35 miljarder. Polen är dock på uppfart vad det gäller 

exporten som steg med hela 23% mellan åren 2006-2007. Samma tid backade exporten av 

svenska varor både till Italien och Spanien. 

Fast att Sverige är minst befolkningsmässigt av de utvalda länderna, hade landet den högsta 

BNP per capita 2007. Polen ses som ett av Europas fattigaste länder och sticker ut med den 

lägsta BNP per capita då de övriga länderna ligger på en jämn nivå, detta jämförs dock med 

tillväxtprognosen på BNP per capita under 2009, där Polen förväntas öka mest, med 4,4%. 

Polen och Spanien har en uppskattad inflation (2008) till 4-4,1% medan Sverige, Italien och 

Tyskland ligger mellan 2,5% till 2,8%.  

Arbetslösheten ligger på relativt lika nivåer över samtliga länder, en intressant faktor är att 

Polen och Tyskland minskade sin arbetslöshet under 2007-2008, trots rådande ekonomisk 

kris, Polens minskning var störst med 5,7%. Uppgifter kring Italiens förändring av 

arbetslöshet saknas dock. 
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5.2.2 FÖRETAGSKOSTNADER 

Då pris har utsetts till den viktigaste faktorn av AP&T’s kunder är detta en väsentligt faktor i 

konkurrensutsatta branscher, pris kan till slut bli den parameter som avgör vilken leverantör 

kunden väljer. Eftersom försäljningspris har en klar koppling till kostnader, koncentreras 

undersökningen till företagens direkta tillverkningskostnader. Ett vanligt sätt att mäta och 

fördela kostnader så korrekt som möjligt för respektive tillverkad produkt är att ta fram 

timtaxa och därefter tilldela produkter dess rätt antal och rätt typ av timtaxa för att få fram ett 

rättvist pris. Då denna form av prissättning är svår att jämföra mellan företag, eftersom olika 

företag inkluderar olika avgifter i dessa timtaxor, så jämförs i denna studie istället ingående 

komponenter och generella parametrar för att skapa en uppfattning om företagskostnader som 

förekommer mellan utvalda europeiska länder. 

Ungefär hälften av AP&T’s totala kostnader utgörs av personalkostnader, bland annat av den 

anledningen är det intressant att mäta detta mellan länderna. Svenskt Näringsliv uppger 

arbetskraftskostnader från 2007 för arbetare inom tillverkningsindustrin. Där framkommer att 

Tyskland är den överlägset dyraste på 255 SEK, därefter Sverige på 244 SEK, Italien 190, 

Spanien 142 och lägst Polen med 39 SEK per arbetad timme. Trots att länderna ligger i 

Europa och samtliga medlemmar av EU skiljer sig arbetskraftskostnaderna avsevärt. Även 

arbetsgivaravgifterna skiljer sig mellan länderna, där Sverige har de hösta avgifterna, därefter 

Tyskland och Italien med snarlika avgifter, sedan Spanien och tillsist Polen. Som även de 

interna timpriserna vid AP&T visar, är Polen billigast och Tyskland dyrast. 

En annan intressant parameter är arbetstiden. Trots att Polen får ut minst i lön av de jämförda 

länderna, så är det dem som har den högsta faktiska arbetstiden per år, med nära 2000 timmar. 

I följd därefter kommer Italien, Spanien, Sverige och sist Tyskland som samtidigt får ut den 

högsta lönen. 

5.3 STATLIGA REGLERINGAR 

Då hård konkurrenssituation ofta försvårar för mindre lokala företag eller områden kan ett 

lands regering gå in och göra regleringar. Dessa regleringar kan främja det inhemska 

näringslivet, men medför ofta en snedvriden konkurrens, speciellt på den globala marknaden. 

EU’s konkurrenspolitik förespråkar en effektiv och rättvis konkurrens, där det poängteras att 

företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Statligt stöd som orsakar snedvriden konkurrens 

kan därför förbjudas av EU’s granskande kommission. 

Stödområden är en form av statlig hjälp, som också finns utvecklade i Sverige under ledning 

av Tillväxtverket. De 14 polska zoner som har tilldelats stöd från regeringen har fått hjälp 

med att bland annat utveckla ny teknik, utveckla industrins potential och infrastruktur samt 

även skapa nya arbetstillfällen. 

En statlig hjälp till företag i Tyskland är Kurzarbeit, där de anställda har möjlighet att arbeta 

mindre eller inte alls och samtidigt för ersättning från arbetsförmedlingen. Detta för att 

undvika att företag säger upp viktig personal när orderingången är låg. Någon motsvarighet 
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finns inte utvecklad i Sverige, vilket medför att många företag får varsla anställda vid 

ekonomisk kris och förlorar därmed värdefull kompetens hos de anställda. Vidare innebär 

Kurzarbeit ett försprång för de tyska företagen, som har sina anställda kvar när ekonomin går 

bättre. 

Det Italienska konceptet Cassa Integrazione är en liknande motsvarighet till Kurzarbeit. 

Begreppet berör övertalighet, det vill säga när företag har så lite att göra att överbemanning 

uppstår, varpå en garanterad lönefond ersätter viss del av lönen då de anställda får jobba 

mindre. 

Om man jämför Sverige med Cassa Integrazione samt Kurzarbeit, så finns det en tydlig fördel 

med att kunna behålla anställda under en ekonomisk svår period. Den kunskap de anställda 

besitter samt möjligheten att snabbt erhålla personalstyrka när situationen vänder till det bättre 

är värdefulla egenskaper i en snabbt föränderlig konkurrensmarknad. En långsam och lugn 

övergång till övertalighet för ett svenskt bolag brukar vara hanterbart med tanke på bland 

annat facket och uppsägningstider. Men snabba förändringar som leder till att övertalighet 

uppnås är svårt för många svenska företag att hantera. 

5.4 OMVÄRLDSBEVAKNING VID AP&T 

Vid AP&T bedrivs inget utbrett arbete med underrättelser eller analys av omvärlden. Viss 

bevakning sker genom de säljare som reser ut till kunder eller andra event världen omkring. 

Denna bevakning kan anses vara passiv, då det är oklart i vilken utsträckning dessa analyseras 

och tas tillvara som underrättelser av den interna organisationen vid AP&T. Som Hedin och 

Sandström (2006) hävdar räcker det inte med insamlad information för att nå brukbara 

upplysningar till exempelvis beslutsunderlag. Omvärldsinformationen måste bearbetas i en 

process för att bli dugliga till fortsatt arbete. Denna bearbetning sker olika beroende av vilket 

typ av information som ska slutanvändas, strategiskt eller operativt. Främsta skillnaden 

mellan dessa metoder är tidsperspektivet. Arbetet med upplysningar kring omvärlden kan vid 

AP&T antas vara mer operativt, det vill säga taktiskt underrättelsearbete med syfte att ge 

snabb situationsanpassad information. Exempel på detta kan vara en konkurrent med 

svårigheter att leverera just vid angiven tidspunkt, varpå AP&T kan bli ny leverantör till 

potentiell kund. Vid strategiskt analysarbete syftar resultatet till att ge mer omfattande 

upplysningar som berör företagets strategiska position, exempelvis nya eller potentiella 

konkurrenter på marknaden, alltså information som kan pressa företag till en annan strategisk 

position eller inriktning. 

5.5 ATT BEDRIVA OMVÄRLDSBEVAKNING OCH OMVÄRLDSANALYS 

När företag ställs inför en hårdare konkurrens och konkurrensintensiteten ökar, då ökar även 

kundens förhandlingskraft eftersom dessa kan välja friare bland leverantörer på marknaden. 

Det blir då viktigare att följa upp behov och önskemål från kund för att behålla 

leverantörsplatsen.  
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När kundens behov är kartlagt behövs information kring omvärlden, beträffande sådant som 

kan påverka konkurrenssituationen eller andra inverkningar som gör att företag ändrar sitt 

resultat. Detta behövs för att etablera en verklig marknadsbild och därifrån skaffa gynnsamma 

underrättelser till beslut om agerande i viss situation. Flera citat från kända författare som 

beskrivs i rapportens inledning understryker hur viktigt det är med kunskap om omvärlden för 

företagets överlevnad och framgång. Genom omvärldsbevakning kan information nås kring 

PEST-analysens faktorer (politiska, ekonomiska, sociakulturella samt teknologiska), Porters 

fem konkurrenskrafter (hot från nyetablerare, konkurrenter & substitut, samt kund eller 

leverantörers förhandlingskraft). Därpå kan företag vända sig till generell omvärldsbevakning 

för att undersöka sina konkurrenter, exempelvis för att veta på vilken bas de konkurrerar och 

därefter utse företagets egna generiska konkurrensstrategi. En jämförelse av konkurrenter på 

marknader i de utvalda länderna har dock inte varit möjligt i denna studie på grund av 

tidsbrist. 

Vid väl utarbetade strategier och analysarbete av omvärlden kan man avslutningsvis placera 

in faktorer i en SWOT-modell för att undersöka vilka möjligheter och hot marknaden besitter, 

eller vilka styrkor och svagheter organisationen har gentemot sina konkurrenter. 

5.5.1 FÖRDELAR MED OMVÄRLDSBEVAKNING 

Hedin och Sandström (2006) skriver att omvärldsbevakning är en nyckel till framgång. Där 

det finns en etablerad business intelligence-kultur kan framgångsrika affärsmöjligheter 

identifieras i tidigt skede, förändringar och utveckling kartläggas samt upptäckas före 

konkurrenterna, blinda fläckar kan påträffas innan de hinner göra skada på företaget, detta kan 

sammanfattas som en metod att göra ett företag i framkant med bättre utgångsläge än sina 

konkurrenter. 

För AP&T kan det handla om förändringar i lagstiftning, teknikutveckling i form av 

exempelvis nya tillverkningstekniker, utvecklad ergonomisk design, miljöförordningar, med 

mera. Men även förändringar på den befintliga marknaden, såsom konkurrenter som ändrar 

strategi och tar marknadsandelar eller som får bättre avtal med delade leverantörer. Med 

vetskap om exempelvis kurzarbeit eller cassa integrazione guadagni kan detta innebära ökad 

förståelse för konkurrenters kostnadsläge, vilket kan ses som en snedvriden konkurrens.  

Utan upprättande av en så kallad omvärldsradar kan företaget tappa kontakten med sin 

konkurrensutsatta marknad, som Gilad (1996) uttrycker det. Om en pågående 

bevakningsprocess finns utvecklad på ett företag kan information lätt delas enheter emellan, 

eftersom olika avdelningar behöver olika underrättelser. Som Hedin och Sandström (2006) 

upplyser är det av vikt att en person som har ett övergripande ansvar på denna process, så att 

en tydlig helhetsbild upprättas, vilket minskar risk för ovälkomna blinda fläckar.  

5.5.2 INFÖRA BUSINESS INTELLIGENCE-KULTUR 

Det finns flera sätt att införa och arbeta med omvärldsbevakning. Att ta del av rapporter, 

tidningar och nyhetsbrev kan vara en bra början. Många branschorganisationer eller andra 
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medlemskap förser sina medlemmar med senaste aktuell information. Att vara uppdaterad på 

konkurrenter och branschhändelser är ett viktigt steg i business intelligence. Benchmarking är 

en annan välanvänd metod, där man med fördel kan undersöka avdelningar och hur de 

effektiviserats över branschgränser (Hedin & Sandström, 2006). Ett företag kan även utnyttja 

egna anställda inom respektive land, för att på distans följa utvecklingen i landet genom bland 

annat mediebevakning. 

Men Hedin och Sandström (2006) betonar vikten av integrerade helhetsbilder, med god 

förståelse för sin omgivning och vilka krafter som finns i den, hur konkurrenter arbetar och 

rör sig. Många gånger används strategianalys av den externa omgivningen som ett sätt att 

kartlägga omvärlden. Ofta har företag redan en tydlig intern strategi, detta syns även hos 

AP&T i deras koncept av att vara en ansvarig partner. Men vad det gäller den externa miljön 

sker större förändringar fortlöpande, ibland så stora att de kan komma att påverka även den 

interna organisationen på ett företag. Därför är verktyg som SWOT eller PEST-analys nyttiga 

för att se hela marknadsbilden klart och tydligt. 
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6. SLUTSATS & REKOMMENDATION 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet från analysen och studiens inledande forskningsfrågor 

besvaras. Slutsatsen innefattar även en kortfattad rekommendation till fallföretaget och lyfter 

upp förslag till fortsatta studier. 

6.1 SVAR TILL FORSKNINGSFRÅGORNA 

Hur identifierar ett företag de faktorer som är avgörande vid kundens val av 

leverantör? 

Analysen har visat att genom omvärldsbevakning kan företag insamla information som sedan 

kan bearbetas för olika syften. Omvärldsbevakning innefattar insamlandet av såväl uppgifter 

kring marknad, konkurrent och kund, med mera. Därav kan man hitta de faktorer som är 

kvalificerande eller ordervinnande, varpå dessa kan viktas och sedan rangordnas för att se 

vilken kund som anser vilken faktor vara den eller de viktigaste för att avgöra en order. 

Genom omvärldsbevakning kan företag hitta det kunden söker och erhålla marknadsandelar. 

Den av AP&T beställda rapporten för en tid sedan indikerade att kundernas högst prioriterade 

faktorer var; 1) pris, 2) service och trygghet, 3) tillgänglighet samt 4) leveranstid. Inom 

arbetet med ordervinnande faktorer rekommenderas AP&T att göra en ny aktuell 

undersökning kring vilka egenskaper som är aktuella idag, i de olika kundsegmenten och för 

de skilda branscherna. Viktningen mellan faktorerna bör understrykas, då en kundgrupp inom 

exempelvis bilbranschen kan värdera kvalitet högre än vad kunder inom vitvarubranschen, 

som eventuellt värdesätter flexibilitet eller leveranstid högre.  

Vid vinst av order bör man enlig Hill undersöka orsakerna till varför kunden valde AP&T’s 

produkter, detta är ett sätt att arbeta och kontinuerligt undersöka ordervinnande parametrar, 

vilket också ökar chanserna att bibehålla en långsiktig konkurrensförmåga. 

Vilka kostnadsfokuserande aspekter kan företag få fram genom omvärldsbevakning? 

Det saknas begränsningar inom omvärldsanalys av hur mycket information som kan nås 

genom att bevaka utomstående element som kan påverka ett företags kostnader och resultat. I 

denna studie har ett urval av ekonomiska aspekter tagits fram, bland annat arbetskraftskostnad 

och den faktiska arbetstiden i respektive land. Som även Herbert E Meyer påpekar i ett citat är 

det inte mängden av information som är problemet, utan att rätt information samlas in och 

bearbetas för att komma till rätt användning. 

De kostnadsfokuserande aspekter som kan nås genom omvärldsbevakning är bland annat 

uppgifter insamlade av myndigheter, institutioner eller branschorganisationer. Där rör det sig 

om generella kostnadsnivåer, såsom lön och arbetskraftskostnader, sociala avgifter i olika 

länder, arbetstider eller landets övergripande ekonomiska läge, men också stödområden eller 
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andra politiska regleringar som kan gynna företag. Vidare kan man få mer direkta 

upplysningar som handlar om teknikutveckling, strategiska intensioner eller förändringar hos 

konkurrenter som gör att andra företags utsikter ser bättre ut, men sådan informationen har 

inte lyfts upp i denna rapport. 

I denna studie har exempelvis även ländernas generella ekonomiläge och överskådliga bilder 

av de förekommande ekonomiska skillnaderna länderna emellan har samlats in, dessa 

uppgifter finns sammanfattade i stycke 6.2. 

Vilka statliga regleringar förekommer som påverkar konkurrensen för tillverkande 

företag? 

Statliga regleringar finns etablerade såväl i Sverige som i övriga Europa. De regleringar som 

lyfts upp i denna studie är stödområden i Polen, Kurzarbeit samt Övertalighet. Europeiska 

Unionen är dock tydlig med att främja en effektiv och rättvis konkurrenssituation. Därför 

finns en granskningskommission som utreder särskilda fall, för att undvika att konkurrensen 

blir snedvriden. Både stödområden och statliga förordningar som ekonomisk hjälp 

förekommer. 

6.2 SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA SKILLNADER I LÄNDERNA 

Tyskland med störst antal invånare har den mest betydande handeln med Sverige. Dess 

timtaxa är den dyraste, samtidigt som det är det land som arbetar minst, sett ur faktiskt arbetad 

timme.  

Polen är det land som skiljer sig mest från de övriga. De har den lägsta BNP per capita, men 

samtidigt den högsta BNP tillväxtprognosen för 2009 och störst ökning av den svenska 

exporten mellan år 2006-2007. Av AP&T’s interna prisnivå, liksom av den generella 

prisnivån för arbetar inom tillverkningsindustrin ligger Polen lägst, de har dessutom den 

sämsta löneutvecklingen mellan åren 2002 – 2007. Att tillägga är även att det är landet som 

har störst antal faktisk arbetstid per år. 

Det landet med sämst spådda tillväxtprognos för 2009 är Italien. Landets export till Sverige 

minskade mellan 2006 till 2007 med 2%. Även experter spår en vacklande ekonomi med flera 

konkurrenshämnande faktorer. Arbetskraftskostnaden ligger mitt emellan de jämförda 

länderna och arbetstiden ligger näst högst efter Polen, med 1824 faktiskt arbetade timmar per 

år. 

Spanien med sina drygt 40 miljoner invånare hade den högsta arbetslösheten under 2008. 

Landet hade även den största minskning av svensk export 2006-2007, där förändringen var 

minus 6%.  

6.3 HUR OMVÄRLDSBEVAKNING KAN BEDRIVAS 

En av denna studies syfte är att genom kunskap om omvärldsfaktorerna erhålla en starkare 

konkurrenskraft för fallföretaget. Flera författare inom området hävdar att omvärldsbevakning 
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är av avgörande karaktär för ett företags framgång och utveckling. En rekommendation till 

AP&T är därför att etablera en utpekad verksamhet kring omvärldsbevakning, d v s en 

business intelligence-kultur på företaget, med den nya skolans perspektiv där hela omvärlden 

ses som en påverkande miljö. Lämpligtvis sker detta med pågående insamling och analys av 

händelser på marknaden (reklamkampanjer, råvarupriser, politik etc.) samt klara riktlinjer 

kring hur rapportering ska ske, med hjälp av analysverktyg såsom en omfattande utredning av 

Porters femfaktors referensram för AP&T’s branscher. Utöver detta med jämna mellanrum 

göra PEST-analys för att täcka in politiska, ekonomiska, sociokulturella och tekniska 

förändringar som har direkt påverkan på AP&T. Slutligen råds göra en kartläggning av 

faktorerna i verktyget SWOT, för att hitta möjligheter och hot. Analyser av denna art kan 

inriktas på ekonomiska faktorer för att få fram konkret information som kan leda till förståelse 

av kostnads- eller övriga ekonomiska förändringar, vilka AP&T är speciellt intresserade av. 

Verktyg som PEST-analys och SWOT kan med fördel göras i grupper inom företaget, 

förslagsvis genom workshops eller brainstorming. Detta kan ge nya synvinklar eller hitta 

aspekter som inte alla medarbetare känner till. 

Att poängtera är även omvärldsbevakningens kontinuitet, varpå punktinsatser och kortvariga 

projekt sällan leder till långsiktig framgång. Till sist lyfts även upp att rapporter erhålls 

smidigast genom personer eller organisationer verksamma i det utpekade landet, då de besitter 

kunskap om marknaden och dess utveckling i respektive land naturligt. Genom AP&T’s 

väletablerade säljorganisation världen över borde information lättare kunnas nås därigenom.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Studien har berört hur man genom omvärldsbevakning kan hitta faktorer som påverkar 

konkurrenssituationen och därigenom dra situationsanpassade fördelar och skapa möjligheter 

till företagets vinning. Det har visat sig genom utdragen tid av rapportskrivningen att 

förändringar sker snabbare än man tror, vilket har lett till förståelsen av vikten att ständigt ha 

ögonen öppna på nya infall i en dynamisk omvärld för ett globalt agerande företag.  

En annan lärdom var modellernas omfattning, och att dessa bör användas anpassat till en 

specifik situation. Exempelvis i PEST-analysen tillämpades endast de första två faktorerna 

politik och ekonomi. För studiens fallföretag och syfte fanns inte rum att undersöka 

sociokulturella påverkande faktorer eller teknologiska utvecklingar som kunde innebära 

fördel. Vad det gällde Porters femfaktors referensram berördes inte substitut, främst därför att 

AP&T’s hydrauliska maskiner eller produktionslinjer är svårersättliga för deras kunder. 

Förslag till vidare forskning är att se hur information och underrättelser genom 

omvärldsbevakning inverkar på utformningen av strategin. Förslagsvis på den interna 

verksamheten vid AP&T. Ett annat övergripande område som kan vara intressant är huruvida 

ett gediget samarbete mellan länder och institutioner kan skapa fördelar? Exempelvis om det 

hade funnits en allomfattande organisation vars uppgift var att förse företag med just 

omvärldsfaktorer som berör politiska beslut eller ekonomiska händelser som kan vara direkt 

företagspåverkande. 
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