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Sammanfattning 
 
Den globala handeln fortsätter att växa och förutsättningar för företagen ändras 

konstant. Större företag har idag tillverkning i alla världens hörn. Både i egen regi 

men även utlagt på externa leverantörer. Man har länge kunnat läsa om företag som 

omlokaliserat sin produktion och börjat outsourca till låglöneländer. På senare tid 

har man även kunnat läsa om företag som valt att ta tillbaka tidigare outsourcad 

tillverkning av olika anledningar. Syftet med det här arbetet är att undersöka 

trenden med tillverkningsoutsourcing idag och försöka förstå hur det kommer att 

påverka allokering av tillverkning i framtiden. Är tiden för offshore outsourcing 

förbi och kommer företagen ta hem produktionen igen? Eller kommer tillverkningen 

fortsätta att outsourcas globalt trots ändrade förutsättningar på faktormarknaderna 

i låglöneländer? 

 

För att besvara frågeställningen har en djupgående litteraturstudie genomförts som 

sedan kompletterats med en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien bygger på 

intervju med ett företag som tillverkar kläder för natur och fritid som outsourcar all 

sin produktion till externa leverantörer i låglöneländer.  

 

Med stöd från både litteraturen och den kvalitativa studien har vi kommit fram till 

slutsatsen att trenden med företag som flyttar hem produktion inte kommer att 

växa framöver. Istället fortsätter offshore outsourcing att öka, dock inte i samma 

takt som tidigare. Som ett resultat av att faktormarknaderna i låglöneländer 

förändras så ändras även företagens motiv till outsourcing. Man har sett att 

företagens primära motiv till outsourcing skiftar mer från rent finansiella motiv till 

mer strategiska motiv och den trenden tycks fortsätta framöver. 
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Abstract 
 
Global trade continues to grow and the prospects for business changes constantly. 

Large companies today have manufacturing operations all over the globe, both in-

house as well as outsourced to external suppliers. Over the last decades you have 

been able to read about companies outsourcing to low cost countries. In recent 

years new literature has emerged, describing how companies in all kinds of 

industries have decided to move back previously outsourced manufacturing. The 

purpose of this paper is to investigate this new trend and seek to understand how 

this will effect allocation of production in the future. Is the era of offshore 

outsourcing over and will more and more companies bring back manufacturing to 

the home country? Or will manufacturing continue to be outsourced on a global 

scale despite changing dynamics on the factor markets in many low cost countries? 

 

In order to address and provide an answer to the topic of this paper, a literature 

study was conducted. This study was then complemented by a qualitative study. The 

qualitative study is based on an interview with a company which manufactures 

clothes for outdoor activities. They outsource all their manufacturing to foreign 

suppliers based in low cost countries.  

 

Supported by both the literature and the qualitative study, our conclusion is that the 

trend of companies which chooses to move back manufacturing will not continue to 

grow in the future. Instead, we believe that offshore outsourcing will continue to 

increase although not as rapidly as before. As a result of the changing dynamics on 

the factor markets, the companies’ motives for outsourcing also changes. The trend 

of the primary motives of offshore outsourcing shifting from strictly financial 

motives to more strategic motives seems to continue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Förord 
 

Det här är ett kandidatexamensarbete utfört av Fredrik Lundeberg och Gustav 

Sällström inom produktframtagning och industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. Arbetet utfördes under våren 2016. 

 

Vi vill tacka våra två handledare Antonio Maffei och Sven Antvik för deras hjälp, 

feedback och vägledning. Vi vill även tacka våra eminenta opponenter Alex Warris 

och Elle Edström för deras konstruktiva kritik. Slutligen vill vi även tacka Cecilia 

som vänligen delade med sig av sin tid och ställde upp på intervju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................................ 6 

1.1 Outsourcings teoretiska bakgrund och historiska utveckling ........................................ 6 

1.2 Outsourcingstrenden idag.................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte .................................................................................................................................................................. 8 

1.4 Frågeställning ............................................................................................................................................. 9 

1.5 Definitioner .................................................................................................................................................. 9 

1.6 Avgränsningar .......................................................................................................................................... 10 

2. Metod ................................................................................................................................................... 11 

2.1 Litteraturstudie ....................................................................................................................................... 11 

2.2 Kvalitativ studie ...................................................................................................................................... 12 

3. Litteraturstudie ................................................................................................................................ 13 

3.1 Vilka tillverkningsfunktioner är det som oftast outsourcas? ....................................... 13 

3.2 Vilka är de primära motiven till outsourcing?....................................................................... 13 

3.3 Vilka är de primära riskerna vid outsourcing? ..................................................................... 15 

3.4 Hur förhåller sig motiv, risker och andra outsourcingsfaktorer till varandra? . 17 

3.5 Anledningar till att flytta hem tidigare outsourcad tillverkning ................................ 18 

3.5.1 Bristfälliga förberedande analyser ..................................................................................... 19 

3.5.2 Faktorer förändras över tid ..................................................................................................... 20 

3.5.3 Förlorade konkurrensfördelar .............................................................................................. 23 

3.6 Hur ser trenden av outsourcing ut idag? .................................................................................. 24 

3.6.1 Trend i Europa ................................................................................................................................ 24 

3.6.2 Trend i USA ....................................................................................................................................... 25 

3.7 Beskrivning av företag X och intervjuperson ......................................................................... 26 

4. Resultat av kvalitativ studie ........................................................................................................ 27 

4.1 Primära motiv till outsourcing ....................................................................................................... 27 

4.2 Risker som identifierades ................................................................................................................. 27 

4.3 Val av leverantör .................................................................................................................................... 27 

4.5 Faktorer som styr allokeringen av produktion .................................................................... 28 

4.7 Företag X framtida produktion och outsourcing .................................................................. 29 

4.8 Framtida trender för produktion och outsourcing av textiltillverkning ................ 29 

5. Diskussion .......................................................................................................................................... 30 

5.1 Analys av motiv till outsourcing .................................................................................................... 30 

5.2 Analys av risker med outsourcing ................................................................................................ 31 



5 
 

5.3 Analys av hemflytt av produktion ................................................................................................. 31 

5.3.1 Bristande förberedande analyser ........................................................................................ 31 

5.3.2 Faktorer som förändras över tid .......................................................................................... 33 

5.3.3 Förlorade konkurrensfördelar .............................................................................................. 35 

5.4 Analys av outsourcingtrenden ........................................................................................................ 36 

6. Slutsats ................................................................................................................................................ 37 

7. Reflektion ........................................................................................................................................... 39 

7.1 Framtida studier ..................................................................................................................................... 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



6 
 

1. Inledning 
 
I en allt mer globalt konkurrerande värld ökar behovet för många företag att 

utveckla en global företagsstrategi, framförallt för att kunna bibehålla 

konkurrensfördelar så som skicklighet och effektivitet och inte riskera att halka 

efter sina konkurrenter (Oshri et al., 2011). Det har bland annat lett till att många 

företag använder sig av olika sourcingstrategier. Det här arbetet fokuserar på 

outsourcing av tillverkning och dess framtida utveckling ur ett företagsstrategiskt 

perspektiv. 

 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, definierar outsourcing 

som ”utläggning av verksamhet på entreprenad”.1 Det är dock inte alltid självklart 

vad som menas med outsourcing. Begreppet används frekvent i många olika 

sammanhang. Dessutom tenderar både akademiker och näringslivspersoner att 

felaktigt använda termer som ”outsourcing” och ”offshoring” (Oshri et al., 2011). 

Under definitioner återfinns de nödvändiga definitioner som behövs för arbetet. 

 

Ett utav huvudmotiven till att företag använder outsourcing är enligt Quinn och 

Hilmer (1994) att företag kan fokusera på sina kärnverksamheter. Vanligast är dock 

att man förknippar outsourcing med kostnadsreducering, som förekommer frekvent 

som ett motiv inom litteraturen (Kremic et al., 2006). Just de bakomliggande 

motiven till outsourcing är en av faktorerna som kommer att studeras djupare i 

litteraturstudien. 

 

Intresset för tillverkning som tidigare bedrivits offshore, antingen outsourcad eller i 

egen regi, och sedermera flyttats hem har på senare år ökat.  Lite är dock känt på 

området, både vad gäller storleksordning, geografiska restriktioner samt de 

underliggande faktorerna bakom denna utveckling. Vidare saknas kvantitativa bevis 

på området och förklaringar är ofta av anekdotisk natur (Fratocchi et al., 2014). 

 

1.1 Outsourcings teoretiska bakgrund och historiska utveckling 
 
Outsourcingens ursprung går långt tillbaka. Redan 3000 f. kr användes 

arbetsfördelning i Mesopotamien i syfte att effektivisera arbetsgången. Adam Smith 

syntetiserade senare denna metodik i sitt berömda verk “Wealth of Nations”. Smith 

argumenterade att ekonomisk tillväxt springer ur specialisering av arbetskraften. 

Teorin exemplifierades med en fabrik där nålar tillverkades. Vid uppdelning av 

                                                        
1 Svenska Akademins Ordlista s. 661 
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produktionen så att varje delmoment utfördes av en specifik person, ökade 

produktiviteten avsevärt. (Dhamee, 1995) 

 

Denna utveckling är inte direkt relaterad till outsourcing men tillhandahåller de 

fundament som utgör grunden för outsourcing. Ronald Coase lade senare grunden 

för outsourcing i sitt verk The nature of the firm där han presenterar en teori kring 

hur företag ska agera vad gäller huruvida de ska producera själva eller köpa in de 

komponenter som ingår i tillverkningsprocessen. Coase argumenterar för att företag 

ska tillverka komponenter i egen regi så länge marknaden inte kan göra detta 

billigare, i de fallen bör företag istället köpa in dessa komponenter på marknaden 

och således öka lönsamheten. (Coase, 1937) 

 

Oliver E. Williamson inkorporerade senare Smiths och Cosaes teori och beskrev hur 

hela organisationer kan specialisera sig på specifika uppgifter och på så sätt öka 

produktiviteten (Hätönen och Eriksson, 2009). Idén till outsourcing är född.     

 

Onshore outsourcing såg dagens ljus i början på 1950-talet men det dröjde till 80-

talet innan strategin fick ordentlig spridning. Under 50- och 60-talet försökte företag 

utnyttja skalekonomier och maximera lönsamheten genom applicering av 

diversifieringsstrategier, vilket innebär att ett företag expanderar på nya 

produktmarknader (Grant, 2002). Detta resulterade dock i en uppsvälld 

managementstruktur hos många företag vilket resulterade i förlorad flexibilitet. För 

att motverka denna utveckling började företag outsourca delar av sin verksamhet i 

syfte att öka fokus på kärnverksamheten.       

 

På 70-talet började således producerande företag outsourca icke-essentiella 

processer i tillverkningen och i slutet av 80-talet började företag på allvar se detta 

som en realistisk verksamhetsstrategi. Samtidigt introducerades offshore 

outsourcing på allvar då globala storföretag såsom NIKE och General Motors 

flyttade delar av sin produktion till Asien respektive Mexiko. 

 

Under 90-talet började allt fler företag använda outsourcing. Det som från början 

hade varit en strikt kostnadsfokuserad strategi, där företag utnyttjade de stora 

löneskillnader som fanns mellan utvecklingsländer och industriländer, hade nu 

utvecklats till en mer förfinad verksamhetsstrategi. Att uppnå kostnadseffektivitet 

var inte längre den enda drivkraften bakom outsourcing. Nu sökte företag även 

kapitalisera på de kompetenser som fanns utanför företaget i syfte att tillhandahålla 

värde i de mer komplexa, och strategiskt viktiga, delarna av de organisatoriska 

processerna (Hätönen och Eriksson, 2009). Denna tidsperiod kallas ibland “The era 

of the bandwagon” och karaktäriserades av en ökad internationalisering av 
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outsourcing där de strategiska riktlinjerna var fokuserade på att uppnå 

konkurrensfördelar (Hätönen och Eriksson, 2009). 

 

I takt med framväxten av informationsteknologin under 90-talet ökade offshore 

outsourcing snabbt och vid millenniumskiftet sågs outsourcing snarare som en 

norm än som en konkurrensmässig fördel. Globaliseringen hade öppnat upp 

världens gemensamma resurser och företag kunde nu ta del av en snabbt växande 

marknad på arbetskraft oavsett deras industri, geografiska läge eller storlek 

(Hätönen och Eriksson, 2009). Detta drev på den globala outsourcingen och under 

början av 2000-talet flyttades stora produktionsvolymer utomlands (Working 

America, 2010). Denna process har fortgått och idag talar man om en ny era, 

definierad av barriärslösa organisationer. Fokus har återigen flyttats och nu handlar 

det inte längre om enbart kostnadsfördelar eller kompetenser utan det talas nu om 

“flexibla organisationer” som snabbt kan reagera på marknadens signaler (Hätönen 

och Eriksson, 2009). 

 

1.2 Outsourcingstrenden idag 
 

Offshore outsourcing är idag en integrerad del av många tillverkande företags 

verksamhetstrategier men en ny trend kan skönjas vid horisonten. Samtidigt som 

företag fortsätter att outsourca sin tillverkning till låglöneregioner som till exempel 

Asien och Östeuropa så visar empirisk data att intresset för att flytta hem tidigare 

outsourcad produktion ökar. Trots ett politiskt intresse så är den akademiska 

forskningen fragmenterad och en heltäckande förklaringsmodell för de 

underliggande faktorerna som driver denna process saknas. (Fratocchi et al., 2014) 

 

1.3 Syfte 
 
Frekvent kan man läsa om företag som omlokaliserar sin produktion till 

låglöneländer. Dessutom förekommer exempel på företag som valt att ta hem 

tillverkning från att tidigare ha outsourcat av olika anledningar. Syftet med det här 

arbetet är att undersöka trenden med tillverkningsoutsourcing idag och försöka 

förstå hur allokering av tillverkning utvecklas framöver. 
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1.4 Frågeställning 
 

Den primära frågan för arbetet formuleras som: 

 

 Hur ser den framtida utvecklingen för tillverkningsoutsourcing ut baserat på 

trenden idag? 

 

Dessutom har vi identifierat följande underfrågor för att hjälpa oss besvara 

huvudfrågan: 

 

 Vilka är de primära motiven till att företag använder outsourcing? 

 Vilka är de primära motiven till att företag flyttar hem produktion? 

 Var kommer framtida tillverkning allokeras? 

 Hur ser företag på framtida outsourcing av tillverkning? 

 

1.5 Definitioner 
 
I den här rapporten väljer vi att definiera outsourcing och insourcing efter 

definitionerna gjorda i boken Alternativ till outsourcing (Bengtsson et al., 2005). 

 

 Outsourcing – ”föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en 

aktivitet som tidigare utförts i egen regi” 

 Insourcing – ”återtagande av sådan aktivitet” 

 

Som tidigare nämnt förkommer dessutom termen ”offshoring” i samband med 

outsourcing. Vidare används ofta begreppet outsourcing med den indirekta 

innebörden ”offshore outsourcing”. Det finns ingen tydlig definition för offshoring. I 

boken The Handbook of Global Outsourcing (Oshri et al., 2011) definierar författarna 

offshoring som följande: 

 

 Offshoring – ”omlokalisering av ett företags aktiviteter till ett helägt 

dotterbolag eller extern leverantör i ett annat land” 

 

Notera att offshoring med denna definition inte tar hänsyn till om det sker i egen 

regi eller på extern leverantör. För att tydliggöra de olika varianterna och 

förekomsterna av sourcing har vi illustrerat en simpel matris, se figur 1. 
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Figur 1 – Matris över de olika varianterna av sourcing 
 
Ytterligare begrepp som används i arbetet: 
 

 Faktormarknader – Marknader där produktionsfaktorer som arbete, kapital 
och naturresurser omsätts och prissätts 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Outsourcing är ett välanvänt strategiskt redskap inom många olika verksamheter. I 

den här uppsatsen avgränsar vi oss till outsourcing inom tillverkningsindustrin. 

Utifrån de definitioner vi gjort om outsourcing väljer vi dessutom att avgränsa oss 

till offshore outsourcing, se kvadrant 1 i figur 1. I arbetet görs det inga specifika 

avgränsningar vad gäller länder och regioner för att få ett bredare underlag. Av 

samma anledning görs det inga specifika avgränsningar vad gäller företags storlek.  

 
 
 
 
’ 
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2. Metod 
 
För att ge läsaren en tydligare bild av hur arbetet har genomförts presenteras i 

denna del en kort genomgång av tillvägagångssättet för arbetet. Vidare diskuteras 

här även hur datainsamlingen gått till. 

 

Först gjordes en litteraturstudie i syfte att, inledningsvis, orientera författarna på 

området samt att söka fördjupande kunskap kring de frågor som rör 

frågeställningen. Det visade sig relativt snabbt att den akademiska forskningen på 

området är fragmenterad (Fratocchi et al., 2014) varför en kvalitativ studie också 

genomfördes. Detta i syfte att göra rapporten mer konkret och att ge den utökad 

legitimitet. Genomförandet av en kvantitativ studie diskuterades men författarna 

var av åsikten att en kvalitativ studie var att föredra då detta predikterades 

generera mer djupgående svar varför denna metodik valdes för att komplettera 

litteraturstudien. 

 

2.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien inleddes utifrån ett bredare perspektiv där information 

inhämtades från diverse källor, såsom internet, tidningsartiklar, publikationer och 

läroböcker. Fokus låg på att få grepp om terminologin och upprätta enhetliga 

definitioner då detta är något som idag saknas (Fratocchi et al., 2014). 

 

Informationssökningen gjordes genom användning av KTH biblioteks databas och 

Google Scholar. Öppna sökningar på bland annat ”offshore outsourcing 

manufacturing”, ”offshore outsourcing vs insourcing” och ”offshore outsourcing 

motives” renderade flertalet relevanta träffar. För att göra sökresultaten mer 

relevanta prioriterades artiklar publicerade 2009 och senare. De artiklar som, 

utifrån abstract, ansågs relevanta för rapporten djuplästes och analyserades mer 

noggrant. Utifrån denna information konstruerades nya mer specifika söktermer 

såsom ”moving back manufacturing” och ”manufacturing location theory” varefter 

arbetet fortskred på en mer detaljerad nivå. Data från dessa artiklar samlades in och 

sammanställdes i dokument där artiklarnas mest centrala resultat och 

argumentationer sparades. Detta för att underlätta hanteringen av de data som låg 

till grund för den övergripande analysen vilken gjordes utifrån litteraturstudien. 
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2.2 Kvalitativ studie 
 

Den kvalitativa studien genomfördes för att komplettera litteraturstudien och i syfte 

att ge rapporten mer vetenskaplig tyngd. Ett antal företag identifierades som 

tänkbara kandidater för intervju. Grundkriteriet var att företagen i fråga skulle 

använda sig av outsourcing, alternativt tidigare ha använt sig av outsourcing och 

sedermera flyttat hem produktionen igen. Detta eftersom ett delmål med 

undersökningen var att identifiera vilka faktorer som ligger till grund för företags 

beslut att outsourca/insourca produktion. 

 

Utifrån den inledande litteraturstudien och med den aktuella frågeställningen i 

beaktande konstruerades ett frågeformulär med intervjufrågor för inhämtning av 

kvalitativ data. Se bilaga 1 för intervjufrågor. 

 

Endast en intervju genomfördes. Företaget som intervjuades använder sig av total 

offshore outsourcing i flertalet länder, framförallt i Asien men även i Europa.  

 

Data från den kvalitativa studien samlades ihop och transkriberades för att 

tydliggöra materialet för framtida analys. Utifrån insamlade data kartlades de 

faktorer som intervjuobjektet ansåg skulle vara viktiga i framtiden för allokering av 

tillverkning. De faktorer som angetts analyserades sedan utifrån ett långsiktigt 

perspektiv med syftet att avgöra om outsourcing, som strategiskt redskap, förväntas 

öka, minska eller vara kvar på samma nivåer framöver. 
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3. Litteraturstudie 
 

3.1 Vilka tillverkningsfunktioner är det som oftast outsourcas? 
  
Amerikanska företaget Arena Solutions genomförde 2011 en undersökning av 

outsourcing av tillverkning med 1004 deltagare, från små startups till välkända 

företag inom olika tillverkningsindustrier. Framförallt kom de svarande företagen 

från USA men även från Europa och Asien. Den vanligaste outsourcingsaktiviteten 

var anpassad deltillverkning med 72 % följd av montering med 56 %, se figur 2. 

Aktiviteter som genomförs i slutstadiet av tillverkningen, som till exempel 

slutkonfigurering 18.4 %, outsourcas inte i samma utsträckning. Arena Solutions 

menar på att det blir svårare att outsourca då produkter närmar sig färdigställande. 

Dessutom får företag, genom att slutkonfigurera i egen regi, ökad kontroll för 

kvalitetssäkring. (Arena Solutions, 2011) 

 

 
 

Figur 2 – Resultat från outsourcingundersökning om vilken utsträckning olika 

tillverkningsaktiviteter outsourcas [Arena Solutions, 2011]  

 

3.2 Vilka är de primära motiven till outsourcing? 
 
Varför outsourcar företag? Inom litteraturen ges det många olika förslag på motiv 

till outsourcing, vissa motiv är dock mer förekommande än andra. Dels beror det på 

vad för funktioner det är som outsourcas och dels beror det på om det är 

tilläggsfunktioner eller kärnfunktioner som outsourcas. Huvudsakligen kan man 

dock, utifrån litteraturen, dela in motiven till outsourcing i två olika kategorier: 

finansiella motiv och strategiska motiv. 
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De vanligaste finansiella motiven som identifierats är: 

 

 Kostnadsreducering 

 Ökad kostnadskontroll 

 Konvertera fasta kostnader till rörliga kostnader 

 Minska valutarisken 

 

Ett av de absolut vanligaste motiven till outsourcing är kostnadsreducering i den 

operationella verksamheten. Detta gäller framförallt för arbetsintensiva 

tillverkningsprocesser, för att få ned lönekostnader genom att flytta tillverkningen 

till låglöneländer, ofta i Asien men även i Östeuropa (Åberg, 2006). För att 

kostnadsbesparingar ska kunna uppnås gäller det att leverantörskostnaderna är 

tillräckligt låga. Detta för att det totala priset, inkluderat overheadkostnader, 

leverantörers avans och övriga transaktionskostnader, ska bli lägre (Kremic et al., 

2006). Ett sätt för leverantörer att kunna genomföra liknande funktioner mycket 

billigare är enligt Kakabadse och Kakabadse (2000) möjligheten att utnyttja 

ekonomiska skalfördelar. Vidare tar även Kremic et al. (2006) upp hur leverantörers 

specialisering kan ytterligare vara en anledning att totalkostnaderna går ned. 

Genom att outsourca tillverkningsprocesser minskar företag sina kostnader och 

behov av investeringar av maskiner i egen regi. På så sätt kan man transferera fasta 

kostnader till rörliga kostnader (Kakabadse och Kakabadse, 2000). Enligt Alexander 

och Young (1996a) ger detta upphov till kortsiktiga besparingar och är på så sätt ett 

incitament för outsourcing. Åberg (2006) tar även upp hur företag kan minska sin 

valutarisk genom att lägga ut produktionen i det land där försäljningen sker.  

Vanligt förekommande strategiska motiv som identifierats är: 

 Fokusera på kärnverksamhet 

 Ökad flexibilitet 

 Ökad service och kvalitet 

 Närhet till marknad 

 Tillgång till specifik kompetens och kapacitet 

 Sprida risker 

En av huvudanledningarna till outsourcing är enligt (Quinn och Hilmer, 1994) att 

det möjliggör för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet. I huvudsak menar 

de att företag kan utnyttja sina resurser och skicklighet på bästa sett genom att följa 

två strategier. Först genom att fokusera på sin kärnverksamhet där företaget kan 

uppnå överlägsenhet mot sina konkurrenter och erbjuda unika värden till sina 
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kunder. Den andra är att strategiskt outsourca andra aktiviteter, även de som 

traditionsmässigt betraktas som en integrerad del av företaget, där det inte har ett 

strategiskt behov eller en unik förmåga. 

Däremot är det inte alltid självklart vad som är ett företags kärnverksamhet. Quinn 

och Hilmer (1994) tar upp att företag behöver noggrant fundera över vad som utgör 

kärnverksamheten. I deras analys har de kommit fram till att skicklighet och 

kunskapsbas utgör en väsentligare del av företag jämfört med enskilda produkter 

eller funktioner. Kunskapsbaserade aktiviteter är mer värdeskapande för företag än 

immaterialrätt eller specifika tillgångar. 

Genom att fokusera på sin kärnverksamhet så bidrar det till en ökad flexibilitet 

(Quinn och Hilmer, 1994). Med tillverkning utlagd på underleverantör minskar man 

risken att påverkas lika mycket vid fluktuationer i efterfrågan. De menar dock att 

det är en konstant avvägning mellan ökad flexibilitet och minskad kontroll och 

tvärtom. Kremic et al. (2006) menar att en ökad flexibilitet bidrar positivt med 

avseende på produktens eller tjänstens omfattning. Företag behöver i allt större 

utsträckning snabbare möta kunders krav och outsourcing kan på så sätt ses som ett 

verktyg för att uppnå det. 

Ytterligare ett vanligt förekommande strategiskt motiv som tas upp i litteraturen är 

tillgång till specifik kompetens och kapacitet. Om den interna verksamheten ligger 

efter externa leverantörers verksamheter bör man, såvida företaget inte utvecklar 

”bäst-i-världen verksamhet”, lägga ut verksamheten på leverantörerna som har 

”bäst-i-världen skicklighet” för att uppnå konkurrensfördelar (Kakabadse och 

Kakabadse, 2000).  

Närhet till marknad är ett annat motiv som nämns i litteraturen. Vid flytt av 

verksamhet till låglöneländer där företagets försäljning sker får företaget lokal 

närvaro och bättre kunskap om den specifika marknaden (Åberg, 2006).  

En undersökning från SCB visade på att cirka 17 % av företagen i svenska industrin 

flyttat ut verksamhet utomlands under perioden 2009-2011. Totalt frågades 1016 

företag med en svarsfrekvens på 60 %. Strax över 50 % angav strategiska motiv som 

fattas av koncernledning som anledning och strax under 50 % angav minskade 

arbetskostnader som motiv till utflyttandet. (SCB, 2013) 

 

3.3 Vilka är de primära riskerna vid outsourcing? 
 
Förutom olika motiv till outsourcing tar litteraturen dessutom upp olika risker vid 

outsourcing. Om leverantörsmarknader var felfria, pålitliga och effektiva, så skulle 
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rationella företag outsourca alla aktiviteter som inte var deras kärnverksamheter 

(Quinn och Hilmer, 1994). Men leverantörsmarknader är oftast imperfekt och ger 

upphov till risker både för köpare och säljare med hänsyn till pris, kvalitet, ledtider 

och andra nyckelbegrepp (Quinn och Hilmer, 1994). Att outsourcing är ett 

förhållandevis nytt redskap och att litteraturen tenderar till att överdriva fördelarna 

kan i sig ses som en risk (Kremic et al., 2006). Vidare kan även en brist av tydlig 

metodik i ämnet medföra misslyckade outsourcingsförsök (Kremic et al., 2006). 

 

I litteraturen går det att identifiera många olika risker, små som stora, beroende på 

vad för verksamheter och funktioner det är som berörs. Vi har dock sammanställt de 

vanligast förekommande riskerna vid outsourcing av tillverkning. 

 

Vanligt förekommande risker som identifierats är: 

 

 Beroende av underleverantör 

 Avbrott av lagervaror 

 Bristande kvalitet 

 Förlust av skicklighet/kompetens 

 Dolda kostnader 

 Förlust av kunder och försämrat rykte 

En risk med outsourcing som frekvent tas upp i litteraturen är det beroende som 

företag eventuellt exponeras av mot underleverantörer. Dels finns det en risk att 

underleverantören inte klarar av att leverera efter kontrakt, både tidsmässigt och 

kvalitetsmässigt (Quélin och Duhamel, 2003). Dessutom finns det en risk att 

underleverantören hjälper konkurrenter till företaget eller att underleverantören 

själv intar samma marknad som det outsourcande företaget (Quinn och Hilmer, 

1994).  Erfarenhet och expertis av utformning av kontrakt kan tydliggöra 

förväntningar, rättsordning och rättsmedel och på så sätt minska risken för fientligt 

beteende av underleverantören (Alexander och Young, 1996b). Vidare vid långvarig 

outsourcing tillkommer risken att företaget förlorar kompetens om tillverkningen, 

även av mindre kritiska komponenter (Quinn och Hilmer, 1994). Det kan göra det 

svårt för företaget att ta tillbaka produktion in-house när kontraktet väl är avslutat 

(Quélin och Duhamel, 2003).  

Dolda kostnader är ytterligare en risk som tas upp i litteraturen. Även om analyser 

talar för outsourcing av en viss funktion kan det finnas en motvilja hos företag att 

outsourca funktionen med rädsla för att oförutsedda företeelser ska öka de totala 

kostnaderna (Alexander och Young, 1996b). 
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Om ett företag är välkänt för att tillverka produkter av hög kvalitet kan outsourcing 

påverka företagets rykte negativt då kunder kan ha uppfattningen att outsourcing 

försämrar kvaliteten av varan (Kremic et al., 2006). På samma sätt kan outsourcing 

ses som en positiv aspekt om företaget är välkänt för att inte ha den bästa 

kvaliteten. Outsourcing kan då leda till en förbättrad kvalitet och på så sätt ett bättre 

rykte för företaget (Kremic et al., 2006). 

 

3.4 Hur förhåller sig motiv, risker och andra outsourcingsfaktorer till 
varandra? 
 
Vi har ovan tagit upp olika motiv och risker som förekommer vid outsourcing. Det 

finns som sagt många motiv, risker och beslutsfaktorer i outsourcinglitteraturen 

men däremot saknas det studier på deras förhållanden, gemensamheter och 

skillnader (Kremic et al., 2006). Hur och i vilken ordning tas de, tillsammans med 

andra element, upp i själva beslutsprocessen för outsourcing enligt litteraturen? 

Figur 3 illustrerar ett simpelt ramverk för de element som vanligen tas upp vid 

outsourcingbeslut. Utöver motiv, fördelar och risker tar Kremic et al. (2006) även 

upp olika faktorer som förekommer vid outsourcing samt visar var i 

beslutsprocessen de vanligen dyker upp. Den täcker den initiala beslutsprocessen 

internt i företaget och går inte vidare hur den externa processen ser ut vid val av 

leverantör.  

Faktorer som Kremic et al. (2006) tar upp är indelade under kategorierna: strategi, 

kostnad, funktionskarakteristik och omgivning. 

Strategi – Strategiska faktorer som företag behöver ta hänsyn till är bland annat 

företagets kärnverksamheter. Vad är företagets kärnverksamhet? Dessutom 

behöver man ta hänsyn till funktioner som bidrar med kritisk kunskap till företaget. 

Brist på kunnig personal internt bidrar ofta till att funktioner outsourcas. 

Kvalitetspåverkan och flexibilitet är ytterligare strategiska faktorer att ta hänsyn till 

som kan påverkas både positivt eller negativt av outsourcing. Med flexibilitet 

inkluderas här: efterfrågeflexibilitet, verksamhetsflexibilitet och resursflexibilitet. 

 

Kostnader – Som tidigare nämnt är kostnadsbesparingar ett vanligt motiv för 

outsourcing. Det finns dock en stor osäkerhet kring hur stora kostnadsbesparingar 

man kan uppnå med outsourcing. Det kan vara svårt att uppskatta kostnader i egen 

regi för att jämföra med outsourcingskostnader.  

 

Funktionskarakteristik – En del funktioner lämpar sig bättre att outsourca än 

andra. Det kan bero på funktionskomplexitet, integrationsgrad och struktur etc. För 
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funktioner av komplexare karaktär kan det vara svårare att artikulera de krav och 

villkor som behövs mellan beställare och leverantör. Med integrationsgrad menas 

den nivå som funktionen sammanlänkas till övriga funktioner inom organisationen. 

  

Omgivning – Ytterligare en faktor företag behöver ta hänsyn till är den inre och den 

externa omgivningen. Det kan till exempel handla om, ifall företaget innehar specifik 

och unik kompetens, att endast ett fåtal leverantörer kan utföra samma funktioner. 

Faktorer i den interna omgivningen kan vara att inflytelserika personer i 

organisationen påverkar beslut utan att ha någon formell beslutspåverkan i frågan. 

Legala faktorer internt som till exempel unionsavtal, kontrakt med andra 

leverantörer etc. kan också påverka möjligheten att outsourca en viss funktion.  

 

 

Figur 3 – Simpelt ramverk för outsourcingbeslutprocessen [Kremic et al., 2006] 

3.5 Anledningar till att flytta hem tidigare outsourcad tillverkning 

  

2013 genomförde Svenskt Näringsliv en undersökning om företag som flyttar hem 

produktion. 2 % uppgav att de hade flyttat hem verksamhet det senaste året medan 

2.2 % uppgav att de hade outsourcat verksamhet. Vidare uppgav 0.9 % att de 

framöver har för avsikt att insourca medan 2.1 % förutspådde att de skulle 

outsourca verksamhet. Den här studien täcker dock flera branscher och 
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verksamheter och inte specifikt tillverkning. Av de som hade flyttat hem verksamhet 

var 4.2 % tillverkningsföretag. Summerat kunde man se större drivkrafter i USA för 

återvändande än i Sverige men att utvecklingen i USA visar att hemtagande av 

produktion kan bli en trend att räkna med i Sverige framöver. (Svenskt Näringsliv, 

2013) 

 

Vad som ändå kan urskiljas är att det finns tre huvudsakliga orsaker till att företag 

flyttar hem tillverkning som tidigare har outsourcats offshore. Dessa är som följer: 

 

1. Bristfälliga förberedande analyser vad gäller förväntade vinster och 

potentiella risker 

 Underskattade outsourcingens komplexitet 

 Kulturellt och geografiskt avstånd – försämrad 

innovationsförmåga 

 Ökad risk vad gäller immateriella tillgångar 

 

2. Att de faktorer som från början gjorde offshore outsourcing till en lönsam 

strategi eroderar över tid 

 Ökade kostnader 

 Lönerna ökar 

 Transportkostnaderna ökar 

 Inhemska valutan försvagas 

 Produktivitetsutveckling i hemlandet 

 Politiska satsningar 

 Ökad fokus på hållbarhet 

 Social- och miljöperspektiv 

 

3. Förlorade konkurrensfördelar  

 Leverantörer presterar sämre än utlovat 

 Kvalitetsproblem 

 Längre ledtider 

 Försämrad leveransprecision 

 

3.5.1 Bristfälliga förberedande analyser 
 

Det har visat sig att hemflyttning av tillverkning till viss del drivs att det initiala 

beslutet att outsourca underbyggdes av bristfälligt beslutsunderlag där det saknats 

kunskap om området i fråga samt en grundläggande allokeringsplanering (Kinkel et 

al., 2007, Kinkel och Maloca, 2009). Vidare lär sig ofta företag hur de ska hantera 
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outsourcingprocessen genom att se hur andra har gjort och sedan imitera dem 

(Henisz och Delios, 2001). På grund av detta tas inte allokeringsbeslut utifrån endast 

systematiskt insamlad data, utan dessa beslut påverkas även av personliga 

relationer (Ellis, 2000). Företag har också en tendens att basera deras beslut 

angående allokering av outsourcing på enkla och statiska kostnadsanalyser. De har 

historiskt fokuserat för mycket på låga produktionskostnader, och specifikt låga 

lönekostnader vid outsourcingsbeslut (Fortune, 2015, The Economist, 2013a). Detta 

har gjort att de missat de dynamiska aspekterna som uppkommer med outsourcing 

och samtidigt underskattat de risker som strategin involverar. (Kinkel och Maloca, 

2009) 

 

Dessa förenklade affärsmodeller missade hur komplext offshore outsourcing 

faktiskt är, vilket många företag har fått erfara när dolda kostnader senare dykt upp 

i värdekedjan. Som exempel har det visat sig att mycket kapital binds på långsamma 

fraktfartyg och i olika varulager, vilka måste finnas för att säkerställa att utlovade 

leveranstider kan hållas (Tate et al., 2012). Dessa typer av missberäkningar drev 

upp kostnaderna och många företag valde att ta hem tillverkningen igen.  

 

Geografiska och kulturella skillnader mellan köpare och leverantör har visat sig ha 

en negativ inverkan på innovationsförmågan. Samtidigt ökar även risken vad gäller 

immateriella tillgångar på grund av bristfällig lagstiftning i många värdländer 

jämfört med i till exempel USA och Europa (Forbes, 2012). Detta är en fråga som blir 

allt viktigare vad gäller allokeringsbeslut för tillverkning (Tate, 2014). Det är istället 

de monetära aspekterna som prioriteras vid analys av tillverkningsallokering. 

Konkreta faktorer är enklare att arbeta med varför dessa premieras. (Kinkel och 

Maloca, 2009) 

  

‘‘Everybody knows how much a Euro is, but what about company image’’. (Kinkel 

och Maloca, 2009) 

 

Detta är något som kan medföra stora risker, vilket både Nike och Apple har fått 

erfara (Fine, 2013), varför företag idag utvecklar en mer sofistikerad beslutsprocess 

för att bättre förstå vilka faktorer som är avgörande för långvarig lönsamhet (BCG, 

2013).  

 

3.5.2 Faktorer förändras över tid 
 

Allokering av produktion och beslut gällande huruvida företag ska outsourca 

produktion eller inte påverkas av de relativa fördelarna mellan de olika 

tillverkningslokalisationerna (Fratocchi et al., 2014). Vidare studier (Ellram et al., 
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2013) gör gällande att den relativa betydelsen av dessa fördelar förändras över tid 

och skiljer sig mellan regioner, vilket till viss del driver omlokalisering av 

tillverkning.  

 

På grund av att allt fler företag flyttat över delar av sina affärsverksamheter till 

utvecklingsländer, antingen genom offshore outsourcing eller offshoring, så har 

konkurrensen på faktormarknaderna ökat. I tillväxtländer såsom Kina och Indien 

har konkurrensen om de lokala resurserna ökat markant och det har i vissa regioner 

utraderat de initiala fördelarna som från början drev företag att förlägga 

tillverkning i dessa områden (Tate et al., 2014).  

 

Denna utveckling syns tydligt på lönenivåerna i stora outsourcingländer som till 

exempel Kina och Indien där ett underskott på kvalificerad arbetskraft lett till 

löneökningar på 10-20 % per år över de senaste 10 åren (Sirkin, 2011, The 

Economist, 2013a). Det är ett resultat av att allt fler fabriker i Kina frångår manuell 

tillverkning och istället installerar automatiska system. Efterfrågan har ökat 

snabbare än utbudet och det råder idag brist på kompetent arbetskraft i Kina 

(Huang och Lynch, 2013). Däremot sker en konstant ökning av antalet 

högskoleutbildade (China.org.cn, 2016). De snabba löneökningar som har 

observerats på senare tid ligger dock långt över Kinas tillväxthastighet som 2015 

var 6.9 procent (Wall Street Journal, 2016). Prognosen för Kinas tillväxt visar på en 

nedåtgående trend och den förväntade tillväxten 2020 är 4.5 procent (Trading 

Economics, 2016). Strejker och oroligheter vad gäller arbetskraften är andra 

växande problem (Fortune, 2015).  

 

Andra låglöneländer som till exempel Vietnam, Indonesien och Filippinerna har kvar 

ett starkt övertag vad gäller just löner men saknar Kinas storlek, effektivitet och 

fungerade värdekedjor. Således finns det fortfarande billig arbetskraft på den 

globala marknaden men tyvärr saknar många av dessa länder den nödvändiga 

infrastruktur och kompetens som behövs för att göra dessa länder attraktiva för 

produktionsallokering. (The Economist, 2013a) 

 

Vissa företag har därför flyttat sin produktion längre inåt land i Kina där 

konkurrensen på lönemarknaden är lägre. Det är dock viktigt att inse att 

lönekostnader endast är en parameter inom ramen för företagens totala 

produktionskostnad. Sämre infrastruktur och längre transportvägar gör att lägre 

lönekostnader inte alltid kan motivera en flytt inåt land. Vidare identifierar en 

majoritet av företagen, inom en enkätundersökning, stabila lönekostnader som en 

allt viktigare parameter vid allokeringsbeslut. (Tate et al., 2014) 
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Viss tillverkning av enklare typ som till exempel kläder har dock lämnat Kina och 

flyttats till Afrika och Mellanöstern (Fortune, 2015). Problemet med båda dessa 

regioner är att det politiska läget är väldigt osäkert och flera områden präglas av 

väpnande konflikter. Vidare är infrastruktur, avsaknaden av fungerande 

institutioner och fungerande rättsväsenden stora problem i bägge regioner (Rice, 

2015, Al-Yacoub, 2013, Chimbelu, 2011). Utöver den redan nämnda problematiken i 

dessa regioner så är även utbildningsnivån ett hinder (Kaifala, 2011, Suhail, 2015) 

 

Den amerikanska marknaden dras alltjämt med högre löner än tillväxt- och 

utvecklingsländer men gapet har minskat markant och i takt med att allt mer 

tillverkning automatiseras minskas personalstyrkan som behövs, varför det idag för 

amerikanska bolag blir allt mer attraktivt insourca. (The Economist, 2013a) 

 

I en undersökning som genomfördes av BCG (2014) medgav 50 % av cheferna i 

tillverkningsföretag att de överväger att flytta hem produktion till USA, där 

lågkostnadsregioner väntas ligga inom 10-15 % över totalkostnaden i Kina. 

Fördelen är att en sådan flytt skulle tillåta möjligheter för bättre service på den 

amerikanska marknaden (Fortune, 2015). Det har även visat sig att nya 

automatiserade produktionslösningar har gjort det lönsamt att bedriva tillverkning i 

i-länder (Arlbjørn och Mikkelsen, 2014) men det skiljer sig såklart mellan olika 

branscher. 

 

Även det faktum att USA har jobbat hårt för att revitalisera den inhemska industrin 

påverkar amerikanska företags agerande vad gäller produktionsallokering. Bland 

annat har Obamas administration annonserat ett antal program för att öka 

incitamenten för tillverkande företag att återigen flytta hem tillverkning (Tate, 

2014). Dessa ansträngningar har gett resultat och USA förväntades vara 8-18 % 

billigare ur ett totalkostnadsperspektiv än länder som Japan, Tyskland, Italien, 

Frankrike och Storbritannien. Viss problematik kvarstår dock då den industriella 

infrastrukturen i USA är klart undermålig ur ett tillverkningsperspektiv (National 

Association of Manufacturers, 2014). Samtidigt görs det även ansträngningar i Asien 

där framförallt Kina satsar hårt på automatisering (Financial Times, 2016). 

 

En undersökning som genomfördes av NBC News och Wall Street Journal 2010 som 

visade att 86 % av amerikanerna tycker att offshoring av jobb från lokala firmor till 

låglöne-regioner utomlands var det största problemet för landets ekonomi (The 

Economist, 2013c). Nu handlade detta explicit om offshoring men eftersom 

resultaten av outsourcing är desamma är det sannolikt att de amerikanska 

konsumenterna inte ser med blida ögon på outsourcing. 
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Andra aspekter som också är viktiga att ta i beaktning vid val av produktionsstrategi 

är allmänhetens perception av företaget. Hållbarhet har seglat upp som en allt 

viktigare parameter under de senaste åren varför beslutsprocessen vad gäller 

allokering av tillverkning, som tidigare nästan enbart fokuserat på de rent 

ekonomiska aspekterna, har förändrats. Det är nu viktigt att ta med även 

hållbarhetsaspekten, både den sociala och den miljömässiga, vid allokering av 

tillverkning (Dou och Sarkis, 2010).  

 

Energi- och transportkostnader är två andra viktiga kostnadsposter vid tillverkning. 

Utbudet på energi i Kina är begränsat, vilket i kombination med ett stort beroende 

av importerad energi har resulterat i höga energipriser (Ellram et al., 2013). 

Elpriserna har ökat med 15 %, om året, de senaste sex åren. Detta gör Kina mindre 

attraktivt för tillverkning som konsumerar mycket energi (Fortune, 2015). 

Oljepriserna har ökat mycket under i stort sett hela 2000-talet (The Statistics Portal, 

2016) vilket har drivit upp transportkostnaderna (Ellram et al., 2013) och gjort 

produktion i ursprungsländerna mer attraktivt. 

 

Politiska drivkrafter har också del i att undergräva de tidigare 

konkurrensfördelarna som många utvecklingsländer tidigare hade gentemot de 

industrialiserade länderna. I takt med att allt mer outsourcades, inte bara 

tillverkning, utan även IT-relaterade arbetsuppgifter, programmering, call-centers 

etc., så ökade arbetslösheten. Detta föranledde många västerländska länder till att 

försöka stimulera ekonomin på hemmaplan genom att erbjuda förbättrade villkor 

för företag. Det kan ha del i varför visa företag väljer att flytta hem produktion igen. 

(Tate et al., 2014) 

 

Vidare kan även ökat fokus på valutarisker nämnas som ytterligare en faktor som 

har påverkat företagen och stärkt konkurrenskraften hos den industrialiserade 

världen (Ellram et al., 2013). Under perioden 2003-2013 ökade den relativa 

köpkraften hos den Kinesiska Yuanen 35 % gentemot den Amerikanska dollarn. 

Detta resulterade i högre realpriser för amerikanska konsumenter och varor 

tillverkade i Kina blev mindre konkurrenskraftiga. (The Economist, 2013b) 

 

3.5.3 Förlorade konkurrensfördelar 
 

Offshore outsourcing har inte alltid levt upp till de förväntningar som många företag 

har haft när de outsourcat produktion. Det har i vissa fall resulterat i försämrad 

konkurrensförmåga vad gäller ett antal olika parametrar, till exempel 

produktkvalitet, längre ledtider (Arlbjørn och Mikkelsen, 2014), flexibilitet, 

leveransprecision (Kinkel, 2012) och kapacitetsproblem (Foerstl et al., 2016). 
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Enligt Kinkel och Maloca (2009) så var just kvalitetsproblem den avgörande faktorn 

i 60 procent av fallen då företag flyttade hem produktion i en undersökning som 

gjordes utifrån 1663 tyska tillverkande företag. Resultaten går väl ihop med vad 

Knudsen och Servais (2007) kom fram till. De slog fast att ‘‘reduced quality of the 

final product’’ var den största riskfaktorn vid val av leverantör.   

 

Ytterligare en aspekt som undersöktes var huruvida eventuella förluster av 

kompetens, som ett direkt resultat av outsourcing, är en bidragande faktor till varför 

företag flyttar hem tillverkning. Det står klart att outsourcing av tillverkning, under 

vissa omständigheter, kan leda till kompetensförluster vilka resulterar i förlorad 

konkurrenskraft (Kotabe et al., 2008). Det går väl ihop med tidigare forskning:  

 

“Another possibility is the gradual erosion of the firm’s internal competences 

because it can no longer engage in learning-by- doing leading to hollowing out”. 

(Bettis et al., 1992, Kotabe, 1998) 

 

Det bör dock nämnas att studier på området är få och vad gäller de långsiktiga 

effekterna av outsourcing, för enskilda fabrikers kompetensutveckling och 

innovationsförmåga, så är lite känt (Windrum et al., 2006). Överlag finns dock litet 

som tyder på att detta skulle vara en drivande faktor bakom trenden att flytta hem 

tillverkning. Enligt en undersökning som genomfördes av European Manufacturing 

Survey, vilken inkluderar mellan 1450-1650 företag, angav 0.0 procent ”know-how 

loss” som en anledning till varför de valde att ta hem tidigare outsourcad 

tillverkning (Kinkel, 2014). 

 
3.6 Hur ser trenden av outsourcing ut idag? 
 

Från nyligen genomförda outsourcingsundersökningar kan man dra följande 

slutsatser: 

 

 Fortsatt användande av offshore outsourcing som förväntas växa framöver 

 Viss tendens till hemflytt av produktion 

 Finansiella motiv fortsatt starka men även strategiska som fokus på 

kärnverksamhet 

 

3.6.1 Trend i Europa 
 

2013 genomförde Ernst & Young en övergripande outsourcingundersökning i åtta 

Europeiska länder, däribland Sverige. 3700 företag i olika branscher deltog i 
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undersökningen. Företagens prognos av outsourcing eller insourcing av 

funktionerna produktion och utveckling återfinns i figur 4. Det specificeras dock inte 

om det är onshore eller offshore outsourcing. Minskade kapitalinvesteringar var ett 

viktigt motiv till outsourcing i tillverkningsindustrin enligt undersökningen. 

Företagen är påverkade av marknadsförhållanden och eftersträvar flexibilitet i sina 

kostnader. Med outsourcing kan de skala upp och ned beroende på efterfrågan 

enklarare. De vanligaste motiven som angavs i undersökningen var: 

kostnadsreducering 42 %, effektivitetsförbättring 33 %, fokus på kärnverksamhet 

26 %, minska antalet huvudobjektiv 24 % och tillgång till specifik kompetens eller 

utrustning 23 %. Procentsiffran är den andel av företagen i undersökningen som 

angav det specifika motivet. Tillgång till specifik kompetens eller utrustning var 

framförallt ett vanligt motiv som angavs i Sverige, Norge och Storbritannien. (Ernst 

& Young, 2013) 

 

 
Figur 4 – Grafik anpassad från EY outsourcingsundersökning 2013 [Ernst & Young, 

2013] 

 

3.6.2 Trend i USA 
 

En nyligen genomförd undersökning, mars 2015, om outsourcing av tillverkning 

genomfördes av amerikanska Peerless Research Group på uppdrag av det 

amerikanska företaget E2open och Supply Chain Management Review. Studien 

omfattade svar från 94 tillverkningsföretag med årlig omsättning på 250 miljoner 

dollar eller mer. 84 % av företagen i studien outsourcar någon form av tillverkning 

och av dessa outsourcar en fjärdedel minst halva tillverkningsprocessen. 33 % av de 

svarande företagen prognostiserade en ökning av outsourcing, 46 % 

prognostiserade en oförändrad outsourcing och 22 % prognostiserade en 

minskning, se figur 5. (E2Open, 2015) 
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Figur 5 – Grafik anpassad från E2open outsourcingsundersökning 2015 [E2open, 

2015] 

 

3.7 Beskrivning av företag X och intervjuperson 
 

Företaget X är ett svenskt företag som tillverkar produkter för natur och fritid. 

Företaget har cirka 40 anställda och omsätter årligen cirka 150 miljoner SEK. I 

dagsläget har företaget ingen egen tillverkning utan all tillverkning har outsourcats 

till leverantörer utomlands. Tillverkningen sker primärt i länderna Kina, Vietnam 

och Sri lanka. Utöver det har företaget småskalig tillverkning i Portugal och Litauen. 

Företagets kunder är återförsäljare av deras produkter.  

 

Intervjupersonen Cecilia är ansvarig för produktion och kvalitet på företaget samt 

relativt ny på företaget. Däremot har Cecilia lång erfarenhet av 

produktionsrelaterad verksamhet inom textilindustrin.  
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4. Resultat av kvalitativ studie 
 

4.1 Primära motiv till outsourcing 
 

De primära motiven som angavs var ökad flexibilitet, minskad kapitalbindning och 

att det möjliggjorde för företaget att fokusera deras kärnverksamhet, design och 

produktframtagning samt varumärkesbyggande. Samtidigt menade Cecilia att det är 

väldigt kunskapskrävande att driva en fabrik i egen regi. Vidare skulle det inte räcka 

med en enda fabrik då deras produktsortiment är väldigt brett, det skulle istället 

behövas ett antal fabriker specialiserade på olika typer av produkter vilket skulle 

binda mycket kapital. Outsourcing ses som det enda alternativet. Vad gäller 

flexibilitet så avses här det faktum att vid outsourcing så kan företaget köpa in 

delmängder av olika leverantörers kapacitet. 

 

4.2 Risker som identifierades 
 

Vid riskanalysen så tittar de ofta på landet i fråga och gör en övergripande 

bedömning vad gäller infrastruktur och politisk stabilitet. Andra risker är på 

leverantörsnivå. Företagets varumärke är väldigt viktigt varför det vid outsourcing 

är viktigt att se till att företagets ”code of conduct” följs av underleverantörerna. Det 

handlar främst om sociala villkor som till exempel arbetsmiljö, löner, arbetstid, 

övertid och dylikt.  

 

Andra risker som identifierats är storleken på deras underleverantörer. De avser 

bilda långsiktiga relationer med sina leverantörer men samtidigt får en leverantör 

inte blir för stor. De vill inte bli för beroende av en leverantör utan väljer att 

använda sig av flera leverantörer för att sprida sina risker. 

 

4.3 Val av leverantör 

 

Vid val av leverantör görs först en testorder där företaget beställer in en mindre 

kvantitet i syfte att utvärdera leverantörens förmåga och minimera framtida risker. 

Detta görs även för att få till en bra relation med leverantörerna där de kan växa 

tillsammans då de föredrar långvariga relationer.  

 

4.4 Uppföljning av leverantörer 

 

Samtliga asiatiska underleverantörer utvärderas en gång om året av en arbetsgrupp 

som är stationerad i Kina. Utvärderingen baseras på företagets ”code of conduct”. 
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Kvalitetsaspekter, sociala villkor, produktionsmetoder, energiförbrukning och 

kommunikation är aspekter som företag X analyserar och leverantörerna betygsätts 

slutligen baserat på denna utvärdering.  

 

4.5 Faktorer som styr allokeringen av produktion 
 

Företaget X har en vision att bli det mest hållbara företaget i branschen och därför 

blir logistiken en drivande faktor. De vill minimera transporter varför både 

tygleverantörer och fabriker styr valet av produktionsallokering. Närhet till kunder 

och att landet i fråga är GSP-certifierade2 är ytterligare två drivande faktorer. Vad 

gäller kundnärhet så måste vara det vara tillräckligt stora volymer för att det ska 

fungera rent praktiskt. Samtidigt är deras produkter av enklare karaktär så 

allokeringen blir till stor del blir prisdriven, tillverkningen måste ligga i 

lågkostnadsländer. De tittar även på prognostiserad data av löneutvecklingen i 

länderna.  

 

Kundernas preferenser vad gäller allokering av tillverkning har viss inverkan men 

företaget ifrågasätter om svenska konsumenter verkligen är villiga att betala för den 

prisökning som det skulle innebära. 

 

Produkttyp har dock viss påverkan. En produkt där det krävs färre mantimmar 

(mindre sömnadsmoment) och är tillverkad av dyrare tyg kan produceras på en 

dyrare lönemarknad. Detta eftersom lönekostnaderna utgör en mindre del av den 

totala kostnaden.  

 

Slutligen har även val av leverantör en viss påverkan på allokeringen. Kinesiska 

leverantörer väljer idag ofta att expandera utanför Kina varför företaget X idag har 

leverantörer i både Vietnam och Sri Lanka. De har helt enkelt ”följt med” 

leverantörerna när de har expanderat sin produktion. Den drivande faktorn bakom 

denna utveckling är de ökande industrilönerna i Kina.  

 

4.6 Uppföljning av de primära motiven 

 

Företaget är väldigt nöjda med sina leverantörer och sin outsourcingstrategi i 

helhet. De upplever att de har bra insyn i värdekedjan även om underleverantörerna 

har en viss frihet att själva köpa in de mindre komponenterna som behövs till 

                                                        
2 Vissa utvecklingsländer har GSP certifikat vilket betyder att de kan exportera tullfritt eller till 
nedsatta avgifter till Europa. De länder som innehar dessa typer av certifikat undviker en tullavgift på 
12 %. 
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slutprodukten. Här är leverantören själv ansvarig att följa upp att företag X ”code of 

conduct” följs och att inte exempelvis förbjudna kemikalier har används vid 

tillverkningen av dessa komponenter. 

 

4.7 Företag X framtida produktion och outsourcing 
 

Företaget är nöjd med sin strategi och kommer fortsätta med total outsourcing och 

fokusera på sin kärnverksamhet framöver. 

 

4.8 Framtida trender för produktion och outsourcing av 
textiltillverkning 
 

För textilindustrin är Vietnam just nu det snabbast växande produktionslandet men 

framtiden är osäker. Arbetsintensiv tillverkning söker sig just nu ifrån Kina för att 

kunna kapitalisera på den billiga arbetskraften som finns i kringliggande  

länder. Andra problem är att unga kineser inte vill jobba i fabriker i samma 

utsträckning som tidigare generation. En generell trend är att man inte ser lika 

positivt på fabriksarbete i Kina.  

 

Problemet är att de övriga länderna inte har den storlek som krävs för att täcka den 

volym som idag finns i Kina. Kambodja och andra kringliggande länder har idag för 

liten kapacitet för att utmana Kina.  

 

Cecilia tror att Afrika är den nya kontinenten för textiltillverkning på lång sikt. 

Förhoppningen är att stora företag investerar först och banar väg för mindre 

företag. De har kapacitet att gå in med mindre volymer i nya länder i syfte att testa 

nya marknader och hjälpa till att utveckla nya leverantörer. 
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5. Diskussion 
 

Här analyserar vi och diskuterar de resultat som framkommit från litteraturstudien 

och den kvalitativa studien i syfte att ge underlag till slutsatsen.  

 

5.1 Analys av motiv till outsourcing 
 

De motiv till outsourcing som angavs i den kvalitativa studien stämmer väl överens 

med de motiv som identifierats i litteraturstudien och går att placera under de två 

kategorierna: finansiella motiv och strategiska motiv. 

 

Man kan konstatera att kostnadsreducering är det primära motivet för företag X att 

använda outsourcing trots att Cecilia inte sa det explicit. Det är kutym för hela 

textilindustrin att använda outsourcing till låglöneländer, då tillverkningen till stor 

del består av manuellt arbete. Dessutom kan man se hur textiltillverkningen flyttar 

till nya låglöneländer, i jakt på lägre arbetskostnader, vilket styrker den bilden. 

Ytterligare finansiellt motiv för företag X är att undvika en stor kapitalbindning. Om 

man inte har tillräckligt stora volymer så går det inte att motivera finansiering av en 

fabrik i egen regi. De fasta kostnaderna blir för stora i förhållande till omsättningen. 

Genom att inte ha någon tillverkning i egen regi får man en större andel rörliga 

kostnader gentemot fasta kostnader. De här motiven stämmer som sagt väl överens 

med de som identifierats i litteraturen. 

 

Ytterligare motiv som framgick i kvalitativa studien är strategiska motiv som fokus 

på kärnverksamhet och flexibilitet. Företaget X kan fokusera mer på sitt varumärke 

och sin produktutveckling jämfört med om de hade haft tillverkning i egen regi. 

Givetvis tar underleverantörernas tillverkning upp företag X:s resurser men inte på 

samma sätt som om man hade haft den i egen regi. Dessutom är outsourcing 

fördelaktigt ur ett flexibilitetsperspektiv för företag X som kan beställa kvantitet 

efter sina försäljningsprognoser. Företaget kan köpa in delar av leverantörers 

kapacitet och på så sätt undvika överproduktion. Risken med insourcing är att man 

inte lyckas fylla en hel fabrik och att delar av produktionen inte utnyttjas. Eftersom 

X dessutom har ett brett produktsortiment som kräver flera olika 

tillverkningsmetoder så måste tillverkningen delas upp på flera fabriker. Därför 

lämpar sig flexibiliteten med outsourcing väldigt väl för X. Det stöds även från 

litteraturen att tillverkningsföretag prioriterar flexibilitet då de outsourcar vilket 

stöds från undersökningar som tas upp i litteraturstudien. 
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Utifrån litteraturen kan man ana en trend där det läggs allt större fokus på 

strategiska motiv jämfört med finansiella motiv (Kremic et al., 2006). Finansiella 

motiv är dock fortfarande drivande, speciellt för offshore outsourcing, men man kan 

se att fler företag börjar använda outsourcing ur ett mer strategiskt perspektiv än 

enbart kostnadsreducerade. Vi tror att denna utveckling kommer fortsätta 

framöver. Nuvarande trenden visar som sagt på det och klassiska 

leverantörsmarknader som Kina utvecklas och får liknande förutsättningar som 

västländer. 

 

5.2 Analys av risker med outsourcing 
 

Företag X gör en noggrann riskanalys vid val av underleverantörer och utvärderar 

dem årligen. Eftersom X enbart outsourcar tillverkning sen lång tid tillbaka har man 

goda kunskaper gällande de risker som förekommer med outsourcing. Att inte bli 

beroende av en leverantör är en risk som X är medvetna om och det är en risk som 

ofta tas upp i litteraturen. Svaret blir att man försöker dela upp sin produktion på 

fler tillverkare. Här drar vi slutsatsen att det är svårare för mindre företag som inte 

har tillräckligt stora volymer att dela produktionen på flera leverantörer. Vid små 

volymer ökar styckkostnaden vilket försvårar riskelimenering genom uppdelning av 

produktionsvolym på flera leverantörer. Företag X är också medvetna om risken att 

företagets varumärke och rykte kan skadas om man inte är tillräckligt noga i sina 

leverantörsefterforskningar. Detta är något som tas upp i litteraturen, att till 

exempel företag kan få sämre rykte med avseende på kvalitet, men även hur fokus 

på underleverantörers misskötsel ur till exempel socioekonomiska perspektiv kan 

påverka företags varumärken negativt. 

 

5.3 Analys av hemflytt av produktion 
 

Som vi såg fanns det tre huvudsakliga anledningar till att företag flyttar hem 

tillverkning som tidigare har outsourcats. Bristfälliga analyser vad gäller förväntade 

vinster, att de faktorer som från början gjorde outsourcing till en lönsam strategi 

eroderats över tid samt att den genomförda outsourcingstrategin renderade i 

förlorade konkurrensfördelar.  

 

5.3.1 Bristande förberedande analyser 
 

Vad gäller de företag som avslutar sina outsourcingssatsningar på grund av 

bristfälliga analyser så ger litteraturen ett entydigt svar. Företag har historiskt sett 

använt sig utav rudimentära analysmodeller, vilka missat mycket av komplexiteten 

vis offshore outsourcing. 
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Vi tror dock inte att dessa typer av problem kommer finnas kvar i stor skala på sikt. 

Företag lär sig av tidigare misstag och skulle de genomföra nya satsningar skulle 

sannolikt inte samma problematik kvarstå. Vidare sprids vetskapen om 

problematiken både genom att anställda byter arbetsgivare och i takt med att ämnet 

blir mer utforskat. 

 

Detta stöds även av vad vi såg litteraturen. I den undersökning som genomfördes av 

BCG (2013) angavs en rad olika anledning till varför företag väljer att ta hem 

tillverkning till USA. Nedan presenteras ett axplock av de huvudsakliga orsakerna: 

 

 Ökade lönekostnader  

 Närhet till kundmarknader  

 Kvalitetsproblem 

 Lägre transportkostnader 

 Enklare att bedriva affärsverksamheten 

 

Författaren till artikeln, Michael Zinser, drog slutsatsen att: 

“The wide range of reasons executives cite for shifting production shows that 

companies are becoming more sophisticated in their understanding of all the factors 

that must be considered when deciding where to manufacture,”    

 

Vi är helt eniga på den punkten. Företag har idag ett bredare fokus varför vi tror att 

den historiska problematiken med att lägga för stort fokus på en enda parameter vid 

outsourcingsbeslut kommer avta över tid.  

 

Andra aspekter som också bidrar till ett bredare fokus hos företag som överväger 

outsourcing är hållbarhetsfrågor. I takt med att konsumenterna blir mer medvetna 

om produkter de konsumerar måste företagen lägga mer fokus på helhetsbilden. 

Bristfälliga rutiner vad gäller sociala förhållanden för de anställda kan göra stor 

skada på företagets varumärke och försämra den långsiktiga lönsamheten. 

Spridningen av internet och mobiltelefoni tillsammans med framväxten av sociala 

medier gör det idag väldigt enkelt att exponera misskötsel även långt från företagets 

primära kundmarknad.  

 

Miljöfokus är också något som måste inkorporeras i dagens affärsmodeller. 

Klimatfrågan har satt miljömässig hållbarhet på agendan och blir allt viktigare. Vi 

ser idag en tydlig trend där allt fler konsumenter tar hänsyn till miljömässiga 

aspekter när det genomför sina inköp. Denna förändring hos konsumenterna tror vi 
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på sikt kommer tvinga företag att explicit involvera miljöaspekter vid beslut som rör 

allokering av produktion. 

 

Vad gäller immateriella tillgångar så tror vi att det kan ha funnits en naivitet hos 

många europeiska och amerikanska bolag. Att företag som endast verkat på en 

västerländsk marknad har svårt att förstå den kinesiska mentaliteten vad gäller 

immateriella tillgångar och upphovsrätter och de problem som kan uppstå vid 

outsourcing är högst troligt. För det finns tydliga skillnader mellan hur Västvärlden 

och Kina ser på situationen. 

 

Avslutningsvis är detta inte något som vi tror kommer ha lika stor påverkan i 

framtiden vad gäller allokering av produktion. I takt med att komplexiteten i 

allokeringsfrågan tydliggörs ter det sig rimligt att företagen som överväger 

outsourcing också förändrar sin beslutsprocess. Det finns även ett visst stöd i 

litteraturen att detta redan håller på att hända (BCG, 2013) 

 
Vad gäller vår kvalitativa undersökning så var detta inte ett problem. Det bör dock 

poängteras att eftersom endast ett företag intervjuades så är det kvalitativa 

underlaget synnerligen svagt. Företaget i fråga har inte haft tillverkning i egen regi 

på många år utan all tillverkning har outsourcats. Det är möjligt att de också 

upplevde problem inledningsvis men eftersom Cecilia inte jobbat på företaget längre 

än några månader så kunde hon inte vittna om detta. 

 

5.3.2 Faktorer som förändras över tid 
 

Att de faktorer som inledningsvis drev företag att outsourca eroderar över tid är 

fullt förväntat. Som vi sett har just lönekostnader varit, och är fortfarande, en central 

faktor. Att lönenivåer i låglöneländer ökar över tid är att vänta i takt med att 

ländernas handelsbalans förbättras och mer kapital flödar in i länder. Likande 

utveckling har tidigare observerats i Japan, Korea och Taiwan. Denna utveckling tror 

vi kommer fortsätta framöver då marknaden för arbetskraft i Kina är idag tänjd till 

bristningsgränsen och tillgången på kompetent arbetskraft är begränsad. 
 

Vad gäller potentiella leverantörsmarknader så anser vi inte att det är troligt att 

betydande volymer kommer flyttas till Afrika och Mellanöstern på kort sikt. Som 

framkom i litteraturstudien så finns det fortfarande många problem i dessa 

regioner, som till exempel infrastruktur och utbildningsnivå. Det är möjligt att de 

här regionerna även på sikt får svårt att attrahera tillverkningsindustrin då framsteg 

inom tillverkningsteknik och automationsteknik kommer göra framtidens 

tillverkning mer avancerad och kompetenskrävande. 
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Det är istället troligare att produkter med lägre komplexitet rör sig mot stabilare 

och billigare marknader då det helt enkelt inte är lönsamt att flytta hem denna typ 

av produktion eller ha kvar den i Kina. Istället tror vi att tillverkningen i Kina 

kommer koncentrera sig på mer komplexa produkter. Trots snabb lönetillväxt de 

senaste åren är det inte troligt att lönerna på sikt fortsätter att öka i samma takt 

givet resultatet från litteraturstudien.  

 

I kombination med Kinas mer avancerade produktionsmetoder, fortsatta låga löner 

jämfört med industrialiserade länder och en på sikt allt mer hög högutbildad 

arbetskraft drar vi slutsatsen att Kina kommer fortsätta vara en gigant inom 

tillverkningsindustrin.  

 

Samtidigt såg vi en trend där allt fler amerikanska storföretag överväger att flytta 

mer tillverkning till USA i syfte att ge bättre service till sina amerikanska 

konsumenter. Det verkar dock som om denna trend mer specifikt gäller USA än 

övriga delar av den industrialiserade världen. En anledning som anges är att det var 

fler amerikanska företag som tidigare valde att outsourca och nu inser att det inte 

längre är lönsamt. Andra aspekter tror vi kan vara av politisk karaktär. Frågan fick 

stor uppmärksamhet under det amerikanska valet 2012 och även under 

amerikanska primärvalet 2016.  

 

Vi är dock tveksamma till att hemflytt av produktion från Kina till USA kommer ske i 

någon stor skala. Trots förbättringar så är de infrastrukturella problemen klart 

påtagliga och i slutändan är priset på produkten det viktigaste för kunden. En annan 

aspekt som också måste tas i beaktande är den kraftigt ökade köpkraften på den 

asiatiska marknaden. I takt med att lönerna ökar så ökar även köpkraften varför 

Asien blir en allt viktigare marknad för både amerikanska och Europeiska företag.  
 

Mot den bakgrunden är det svårt att se hur stora volymer ska lämna Kina för att 

återvända till Europa och USA. Att förlägga tillverkning i Kina må tidigare ha varit 

viktigt för att kunna konkurrera ur kostnadssynvinkel men idag blir det allt 

viktigare att ha tillverkning där i syfte att ha närhet till världens näst största och 

näst snabbast växande marknad. I takt med att efterfrågan växer är det därför troligt 

att kapacitet omdirigeras så att det som tidigare produceras i Asien och fraktades till 

Europa och USA istället, till viss del, konsumeras av den allt större 

konsumentmarknaden som växer fram i regionen. Huruvida den nya kapacitet som 

krävs för att täcka upp den ökade efterfrågan bör förläggas i ursprungslandet eller i 

låglöneländer är dock en svår fråga. Här tror vi att automatisering spelar en 

avgörande roll. Vidare är frågan om automatiseringen av västvärldens industri sker 
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tillräckligt fort och tillräckligt stor skala för att kunna konkurrera med den kinesiska 

industrin som satsar hårt på automatisering av den inhemska industrin. 

 

5.3.3 Förlorade konkurrensfördelar 
 
Vad gäller förlorad konkurrenskraft som ett resultat av outsourcing så finns det lite 

skrivet i litteraturen om vad som föranleder dessa situationer. Företag tycks 

uppleva en mängd olika problem vilket leder oss att tro att det finns två drivande 

faktorer bakom denna problematik. Vi menar att detta är ett resultat av undermåliga 

kontroller av leverantörer och en oförståelse om vad som gör företaget 

framgångsrikt från första början.  

 

Kontroll av leverantörer är centralt innan ett samarbete inleds. Företag kan inte 

veta hur deras nya leverantörer kommer prestera innan de har testat att skicka en 

viss volym utomlands för tillverkning. Detta säger dock inget om leverantörens 

långsiktiga prestationsförmåga varför det krävs grundliga analyser av de 

leverantörer som företaget avser outsourca till. Detta bekräftades i den kvantitativa 

studien där Cecilia beskrev hur samtliga nya leverantörer granskas och får leverera 

en viss testvolym för att se att de kan leverera som utlovat. Samtidigt påpekade hon 

vikten av långvariga leverantörsrelationer som möjliggör att beställare och 

leverantör ska uppnå bästa möjliga synergier. 

 

Den andra drivande faktorn tror vi är en oförståelse för vilka företagets 

vinstdrivande attribut verkligen är. De företag som vinner kunder genom 

produktens kvalitativa aspekter och sedan outsourcar i syfte att förbättra 

kostnadsstrukturen och flexibiliteten kan förlora konkurrenskraft om deras kvalitet 

påverkas negativ av outsourcingen. Andra exempel är företag vars huvudsakliga 

konkurrensförmåga är deras flexibilitet. Vid outsourcing skulle kanske priset på 

varan förbättras men på grund av försämrad flexibilitet mot kund förlorar företaget 

ändå konkurrenskraft. Problemet kan illustreras vid en kraftig efterfrågeökning där 

företagets lager säljer slut och resterande kunder tvingas vänta på sina leveranser.  

 

Vad gäller de dåliga kontrollerna av underleverantörer så tror vi att det är något 

som kommer minska på sikt. Precis som de dåligt underbyggda analyserna så ökar 

kunskapen outsourcing och i takt med att dess fulla komplexitet synliggörs är det 

rimligt att bättre affärsmetodiker utvecklas vilket gör det enklare att undersöka och 

testa sina potentiella underleverantörer innan ett samarbete inleds.   

 

Det är svårt att säga huruvida problemet med kunskap angående de interna 

framgångsfaktorerna kommer utvecklas framöver varför det blir svårt att ge en 
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indikation på huruvida detta kommer öka eller minska offshore outsourcing i 

framtiden. Givet avsaknaden av empiriska bevis i litteraturen tror vi dock att detta 

fenomen står för en relativt liten del av del hemflyttning som idag sker. Det är därför 

rimligt att anta att det inte kommer ha stor effekt på offshore outsourcing ur ett 

globalt perspektiv.  

 

5.4 Analys av outsourcingtrenden 
 

Det finns som sagt många olika outsourcingsundersökningar i varierande 

omfattningar. Det är inte helt lätt att hitta tillräckligt specifika undersökningar som 

är aktuella för just outsourcing av tillverkning. Dessutom specificeras inte alltid om 

det gäller onshore eller offshore outsourcing. Därför kollade vi på undersökningar 

från Sverige, Europa och USA för att få en bättre och mer övergripande bild av 

outsourcingstrenden som helhet idag. Det man kan konstatera är att offshore 

outsourcingen fortsätter att öka. Man kan se tydliga globala mönster på att en 

geografisk placering av tillverkning nära kunder och slutmarknader prioriteras 

(Business Sweden, 2015). Vidare kan man se att företag i tillverkningsindustrin vill 

bli mer flexibla i sina kostnader och använder outsourcing som ett verktyg för att 

uppnå det. Genom att konvertera fasta kostnader till rörliga kostnader kan 

företagen lättare skala upp och ned beroende på efterfrågan. Detta stämmer väl 

överens med resultaten från litteraturen. Framförallt det fortsatta skiftandet mot 

mer strategiska motiv som fokus på kärnverksamheter och ökad flexibilitet, både 

finansiellt och i verksamheter. 
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6. Slutsats 
 

Här försöker vi ge svar på arbetets frågeställning: 

 

Hur ser den framtida utvecklingen för tillverkningsoutsourcing ut utifrån trenden 

idag? 

 

Utifrån de efterforskningar som gjorts tror vi inte på en växande trend där allt fler 

företag flyttar hem tillverkning till ursprungslandet. Vi har sett att denna utveckling 

drivs av primärt tre olika anledningar: 

 

 Bristfälliga analyser 

 Faktorer som förändras över tid 

 Förlorad konkurrenskraft 

  

Vi tror att två av ovanstående faktorer kommer avta på sikt: bristfälliga analyser och 

förlorad konkurrenskraft. Det är därför troligt att färre företag aktivt flyttar hem 

tillverkning som tidigare offshore outsourcats. 

 

Vi drar samtidigt slutsatsen att offshore outsourcing förblir ett viktigt verktyg för 

företagen och att det kommer fortsätta öka framöver dock inte med samma 

tillväxttakt som tidigare. Detta stärks från undersökningar i USA, Europa och 

Sverige. Detta stärks även från den kvalitativa intervjun då företag X kommer 

fortsätta använda total offshore outsourcing framöver. 

 

Vi tror dock på vissa kontinentala skillnader vad gäller amerikanska och europeiska 

företag. Konsumenterna i USA förefaller sig vara mer negativa till offshore 

outsourcing och ser det som ett centralt problem för dem amerikanska ekonomin. I 

kombination med de politiska ansträngningar som gjorts för att revitalisera den 

amerikanska industrin tror vi det kommer att visa sig att fler amerikanska företag 

väljer att flytta hem produktion jämfört med sina europeiska motsvarigheter.   

 

Vidare drar vi slutsatsen att det sker ett ökat fokus på strategiska motiv vid offshore 

outsourcing. Finansiella motiven är som sagt fortfarande drivande och motiven 

varierar mellan olika tillverkningsindustrier. Till exempel är textilindustrin väldigt 

arbetsintensiv och svår att automatisera. När förutsättningarna på 

faktormarknaderna försämras letar textilaktörerna efter nya låglönemarknader. 

Detta har som sagt varit kutym för textilindustrin men även här man kan konstatera 

ett ökat fokus på strategiska faktorer.  
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Sammanfattningsvis tror vi inte att outsourcing, som praktiskt och strategiskt 

verktyg, kommer minska i framtiden. Vi har sett att företag har tagit hem 

tillverkning och att många, framförallt amerikanska företag, överväger att ta hem 

ytterligare produktion. I sammanhanget är det dock relativt små volymer och på sikt 

tror vi att offshore outsourcing kommer förbli en integrerad del i många företags 

affärsstrategier.  
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7. Reflektion 
 
Vad gäller arbetets struktur och progression finns det en del att säga. Vi intervjuade 

endast ett företag vilket får ses som ett misslyckande. Vår förhoppning var 

inledningsvis att intervjua tre företag inom olika branscher för att få ett mer gediget 

underlag till den kvalitativa studien. Vi var i kontakt med ett antal företag och det 

såg länge ut som om vi skulle få till tre intervjuer men efter att två företag tvärt 

avslutade vår korrespondens utan förklaring gick den planen om intet. På grund av 

en bitvis bristfällig tidsplanering fanns det sedan inte tid att få tag i två andra 

lämpliga intervjuobjekt varför slutresultatet blev endast en genomförd intervju. 

Detta påverkade arbetets metodik och resulterade i en mer utförlig litteraturstudie 

än planerat. Balansen mellan den kvalitativa studien och litteraturstudien blev dock 

väldigt skev och resultaten från den förra kan inte ses som representativ för 

industrin i sin helhet. Detta påverkade såklart validiteten i undersökningen.  

 

Vad gäller arbetssättet i övrigt så borde vi gjort en grundligare inledande analys av 

området. Detta för att få ett bättre grepp på ämnet och för att kunna koncentrera 

våra ansträngningar. Som det blev nu fick vi läsa stora mängder redundant litteratur 

då vi inte riktigt visste exakt vad vi sökte efter. Av de källor som vi inledningsvis 

identifierat återfinns endast cirka 20 procent.  

 

7.1 Framtida studier 
 

För framtida studier vore det intressant att se hur användandet av automatiserade 

produktionslösningar kommer påverka framtidens produktionsallokering. Historisk 

sett har stora produktionsvolymer flyttat runt mellan olika asiatiska länder. Från 

Japan och Korea, till Taiwan och senare Kina. Ökade produktionskostnader, ofta i 

form av ökade lönekostnader har drivit denna utveckling. Mer ingående studier i 

hur automatisering påverkar produktionsallokering vore därför önskvärt. Är det 

kanske så att, som vi predikterar, att Kina kommer förbli det dominerande landet 

för tillverkning och således också förhindra ytterligare länder att ta sig ur fattigdom 

genom att, billigt, producera och exportera varor till rikare länder?  
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9.  Bilagor 
 

9.1 Intervjufrågor 
 
Bakgrund 

1. Vad har intervjupersonen för position på företaget? 
 

2. Använder ni er av outsourcing?  
 

3. Om ja, i vilka länder använder ni outsourcing? 
 

4. Om nej, har ni använt er av outsourcing? 
 

5. Vilka tillverkningsfunktioner outsourcas, all tillverkning eller enskilda 
delfunktioner? 

 
 
Motiv 

1. Vilka är de primära motiven till ni använder outsourcing? 
 

a. Lista på parametrar (vad hoppades ni uppnå med satsningen) 
 
Finansiella motiv 

i. Kostnadsreducering 
ii. Ökad kostnadskontroll 

iii. Konvertera fasta kostnader till rörliga kostnader 
iv. Minska valutarisk 

 
Strategiska motiv 

v. Fokusera på kärnverksamhet 
vi. Ökad flexibilitet 

vii. Närhet till marknad 
viii. Tillgång till specifik kompetens och kapacitet 

ix. Sprida risker 
 
Andra/övriga motiv? 

 
b. Har det skett någon uppföljning utifrån de primära motiven?  

 
c. Uppfyller er/era externa leverantörer alla de förhoppningar som låg 

till grund för satsningen? 
 

d. När beslutet tog, tittade ni på gammal eller predikterad data då? 
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e. Hur är trenderna vad gäller dessa motiv idag? Är det något ni följer? 
 

f. Kundbeteende? Påverkar kundernas preferenser er syn på dessa 
parametrar? T.ex. folk föredrar varor producerade i Sverige. 

 Kvalitetssäkring 
 Sociala villkor för de anställda  
 Produkter producerade med ren energi (minde utsläpp) 

 
 

2. Var det något på förhand som talade emot outsourcing? 
 

3. Vilka risker identifierades vid flytten? 
a. Anser ni att t.ex. förlorad kunskap/kunnande om 

tillverkningsprocesserna är en risk vid outsourcing?  
b. Hur hanterades dessa risker?  
c. Vad blev utfallet? 

 
 

Utslag 

1. Hur nöjda är ni med resultatet av er outsourcing? På en skala 1-6? 
a. Gradera gärna de parametrar som tidigare angetts som anledningar 

om det är möjligt 
 

2. Har det uppstått några effekter som ni inte hade förutsett med outsourcing? 
 

3. Har produktkvaliteten påverkats?  
 

4. Har er flexibilitet påverkats?  
 

5. Har er förmåga att leverera i tid påverkats?  
 

 
Strategi 

1. Hur ser er beslutsprocess ut när ni beslutar om var/hur ni ska lokalisera er 
produktion? 
 

a. Tröskelvärden – Vad krävs för att ni ska flytta er produktion? Hur ofta 
utvärderas er produtionslokalisering? 

 
2. Vad tittar ni på när ni väljer land/leverantör? 

a. Politisk stabilitet 
b. Infrastruktur 
c. Tillgång på kompetent arbetskraft 
d. Lönenivåer (löneutveckling) 
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e. Energitillgång 
f. Energipriser 
g. Ledtider 
h. Logistikkostnader 
i. Närhet till kundmarknader 

 
3. Tar ni hänsyn till relationen till kund vid val av leverantör? 

 
4. Är det leverantören eller landet som är viktigt? Vid förändringar, byter ni 

land eller förlitar ni er på att leverantören ska agera på de marknadsmässiga 
förändringarna och på så sätt uppnå bästa möjliga resultat?  

 
5. Hur utvärderar ni era leverantörer?  

a. Hur ofta görs detta? 
 
 
Hållbarhet 

1. Tar ni hänsyn till hållbarhet i er eventuella produktion?  
a. Miljöperspektiv? 
b. Socialt perspektiv? 

 
2. Tar ni hänsyn till hållbarhet när ni outsourcar? 

a. Miljöperspektiv? 
b. Socialt perspektiv? 

 
 
 
Framtida trend 

1. Hur ser ni på den framtida utvecklingen för produktion? 
a. Kommer outsourcing öka eller minska? 
b. Är det till följd av ökad automatisering? 
c. Ändras kompetensbehovet? 

 
2. Vilka faktorer tror ni kommer vara avgörande för var produktion bedrivs 

framöver?  
 
3. Sammanfattningsvis, vad tror ni om er produktion och dess lokalisering i 

framtiden?  
 


