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Sammanfattning 
Outsourcing, att flytta egenägd produktion till en extern leverantör kan vara ett effektivt 
verktyg som hjälper företag att minska sina kostnader, fokusera på sin kärnverksamhet eller 
etablera sig på en ny marknad, om det används rätt. Innan beslutet om outsourcing ska tas är 
det viktigt att tänka igenom och eventuellt använda sig av befintliga beslutsmodeller för att 
fatta beslut baserat på rådande förhållanden. Det finns flera typer av beslutsmodeller, varav 
två tas upp i rapporten: flödesorienterade och ekvationsorienterade beslutsmodeller.  

Att ha produktionen långt ifrån sin övriga verksamhet där regelbundna kontroller inte kan 
göras, kan i längden orsaka problem. Leverantören har kontrollen över tillverkningen och 
känslig information riskerar att spridas. 

Ett alternativ till outsourcing kan vara insourcing. Outsourcing sker främst till länder i 
Sydostasien där lönekostnaderna i jämförelse med Sverige är betydligt lägre. Men under de 
senaste åren har den ekonomiska tillväxten i till exempel Kina ökat betydligt och därmed 
lönerna. När lönekostnaderna inte längre av avgörande betydelse spelar placeringen av 
produktionen mindre roll. Även automatiseringsgraden är en stor orsak till hemflytt. Ökad 
automatiseringsgrad innebär en minskning av manuell produktion, vilket leder till att de höga 
lönekostnaderna inte längre är ett skäl till outsourcing. 

En undersökning som Bengtsson med flera genomfört visade att insourcing ökar ett företags 
kompetens, kontrollen över tillverkningsprocessen, motivationen hos och samarbetet mellan 
anställda samt minskar logistikkostnaderna och risken för att känslig information sprids.  

Frågorna som besvaras i rapporten är hur framtiden ser ut för ett företag som verkar på en 
global marknad och som använder sig av outsourcing i sin produktion och när insourcing kan 
bli intressant. För att svara på frågeställningen gjordes tre intervjuer med personer som har 
olika bakgrund, men en stor kännedom av ämnesområdet. Den första intervjun gjordes med 
en produktionschef som arbetar på ett företag som verkar på en global marknad. Han kunde 
svara på frågor kring flytt av produktion och anledningar till outsourcing av produktion. Den 
andra intervjun gjordes med en universitetsadjunkt vid KTH som är expert inom 
automatiseringsteknik. Han kunde svara på frågor kring automatiseringsgradens påverkan på 
beslut om outsourcing och ifall utvecklingen av automatiseringstekniken kan leda till att fler 
företag väljer att flytta hem sin produktion. Den tredje intervjun gjordes med en Key Account 
Manager på ett företag som större elektronik- och telekommunikationsföretag köpte 
produktionsresurser av. 

Studien visade att insourcing kan vara en lösning för företag som inte längre kan få en lönsam 
outsourcing. Insourcing styrs främst av kostnadsaspekter. En manuell produktion är sällan 
värd att ha hemma då lönekostnaderna är höga i Sverige. För att en produktion ska löna sig är 
hög automatiseringsgrad avgörande. Vi fann också ett alternativt sätt för insourcing som kan 
vara väldigt intressant. Att köpa upp fabriken som tidigare varit en extern leverantör för att 
öka kontrollen och göra säkerhetstester enklare tycks vara vanligare än att flytta en 
produktion mellan två platser.   

 

 



Abstract 
Outsourcing, to move parts of your own production to an extern supplier can be an efficient 
tool if used properly, helping companies reduce costs, focus on their core competencies or 
establish themselves in new markets. However, before the decision to outsource, it is 
important to thoroughly consider it and possibly use existing decision models that give a 
thorough picture of the current conditions. There are a variety of decision models and two of 
them are discussed in this report; a flow-related and an equation-related.  

Having production far from the rest of your activities makes regular quality controls difficult, 
which can cause problems in the long run. Providers have control over the manufacturing 
process and core information could spread out. 

An alternative to outsourcing is insourcing. Outsourcing is primarily directed towards 
Southeast Asian countries where labor costs are lower, in comparison to Sweden. However, in 
recent years, economic growth in countries, like China has increased significantly and thus 
the labor costs. When labor costs are no longer a difference, the location of production does 
not matter as much. Increased investments in automation could also lead to insourcing. 
Increased automation means a reduction in manual production, which could lead to lower 
variable costs and favor an insourced production. 

A study made by Bengtsson et al. found that insourcing increases a company's expertise, its 
control over the manufacturing process, motivation and collaboration among its staff and 
reduce costs and the risk for leakage of confidential information. 

Questions to be answered in the report are what the future holds for a company using 
outsourcing and operating on a global market and when insourcing becomes interesting. To 
answer the questions, three interviews were made with people who have different 
backgrounds, but an extensive knowledge of the subject. We did an interview with a 
production manager working in a company operating on a global market, and he gave answers 
about the transfer of production and reasons for outsource production. We also interviewed a 
lecturer at KTH who is an expert in automation technology and he answered questions about 
the impact of the degree of automation on outsourcing and whether the fast growing 
automation technology could lead to more companies moving their production in-house. The 
last interview was with a Key Account Manager who worked at a company from which large 
electronics and telecommunications companies bought production resources.  

The study shows that insourcing can be a solution if companies no longer achieve a profitable 
outsourcing. Insourcing is mostly dependent on the economic situation of the process. A 
manual production is seldom worth to insource because of the high Swedish labor costs. To 
make insourcing profitable a high degree of automation is vital. We also found that an 
alternative way of insourcing might be even more interesting: To buy the factory to which the 
company used to outsource, to gain control and simplify the testing, seems more usual than to 
move a production process from one production site to another. 

 
 



Förord 
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1. Inledning 
Avsnittet är en introduktion till ämnesområdet. Här presenteras bakgrund för den uppställda 
problemformuleringen, syftet med studien samt avgränsningar. Den okonventionella 
böjningen av det engelska låneordet outsourcing till verbet att outsourca kan förekomma i 
rapporten då detta beskriver handlingen på ett kort och förståeligt sätt. 

1.1 Bakgrund 

Att förlägga tillverkning utanför det egna landets gränser, så kallad outsourcing är inget nytt 
fenomen och det är i många fall nödvändigt inte bara för att minska arbetskostnader utan 
också för att företaget ska kunna fokusera på mer avancerad tillverkning eller än mer på sin 
kärnverksamhet. 

”… outsourcing allow buisnesses to focus on their core competencies, the activities that are 
their centralfocus, which they are best at doing, and are necessary for their succes”  
(Aghazadeh, 2011) 

I en allt mer global värld kan även en nyvunnen marknad i en annan del av världen vara en 
god anledning till att flytta produktionen. 

”Dels har vi kinesisk marknad som är då växande. Den är intressant för oss och då är 
närheten väldigt viktigt. Vi har kunder som krävt att vi ska finnas i regionen mer eller mindre 
för att få sälja i den marknaden.”  (Produktionschefen, 2013) 

Ofta tas dock beslut om outsourcing utan en tillräckligt utförlig riskanalys vilket kan leda till 
att den faktiska kostnaden skiljer sig markant ifrån den tänkta. Parametrar som logistik, 
valutafluktuationer och landets politiska, juridiska och sociala stabilitet kan komma att bli 
avgörande för lönsamheten.  

Utöver de anledningar som kan leda till en misslyckad outsourcing finns det sådant som 
istället kan gynna en hemflytt till egen ägd produktion, så kallad insourcing. Det kan till 
exempel vara automatiseringsgraden av en produktionskedja eller att landet som man 
genomfört outsourcing till har en god ekonomisk tillväxt, vilket kan medföra högre 
arbetskostnader än tidigare. Lönerna för en industriarbetare i Kina har ökat 100% mellan åren 
2000-2008 (Fröberg, 2012) medan ökningen för en industriarbetare i Sverige under samma 
period endast var 30% (Larsson, 2011). Dessa är variabler som kan komma att påverka 
beslutet om insourcing. En variant av insourcing är att den externa fabriken köps upp och 
sedan ägs av företaget. I intervjuerna med Produktionschefen och Blomkvist beskrivs denna 
typ utav uppköp och anledningar till detta. 

Automatiseringsgraden har också ökat markant de senaste åren och det finns exempel på 
produktion som redan flyttats hem på grund av investeringar i automatisering (Karlsson, 
2013). Eftersom en automatiserad process i regel leder till kortare ledtider samt bättre och 
jämnare kvalitet på produkterna är det om ekonomiskt möjligt ett mycket attraktivt alternativ. 

Många svenska företag har också börjat investera i mer hållbara produktionssystem så som 
Lean production och har utvecklats till att utnyttja sina tillgångar bättre (Bengtsson et al. 
2005).  
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Den risk som outsourcing innebär kombinerat med dessa tidigare nämnda ökningar undersöks 
i studien för att se ifall det kan komma att bli mer vanligt att företag flyttar hem produktion 
från lågkostnadsländer.  

Det finns många modeller över hur beslutet som kallas ”make or buy” ska tas och detta 
kommer senare i rapporten att tas upp och beskrivas. Hur dessa modeller påverkas av det 
rådande klimatet med automatisering, tillväxt och hållbara produktionssystem besvaras i 
analysen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vad som kan få ett företag att vilja flytta hem produktion 
eller köpa en leverantör de tidigare köpt komponenter av. Hur kommer en ökad globaliserad 
marknad att påverka skillnader i arbetskostnader mellan låglöneländer och höglöneländer och 
hur kommer det i sin tur påverka den rådande produktionskartan? Finns det kopplingar mellan 
automatiseringsgrad och insourcing? 

Dessa parametrar och allt annat som påverkar beslutet ”make or buy” och hur det ändras har 
sammanfattats i frågeställningarna nedan. 

• Hur ser framtiden ut för ett företag som verkar på en global marknad och använder sig 
utav outsourcing i sin produktion? 

• När blir insourcing intressant? 

1.3 Avgränsningar 

Då begreppet outsourcing är brett och har flera definitioner har vi valt att avgränsa studien till 
att endast undersöka internationell outsourcing av produktion och inte inhemsk outsourcing. 
Vi har också avgränsat oss till att bara undersöka problemet utifrån ett företagsperspektiv och 
där framförallt på ledningsnivå. Andra intressenter som kunder eller leverantörer tas inte upp i 
rapporten. 
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2. Metod 
För att besvara frågeställningarna har framförallt två metoder använts, en empirisk studie och 
en litteraturstudie. Den empiriska studien består av semistrukturerade intervjuer med mycket 
utrymme för analys medan litteraturstudien framförallt består av att läsa och förstå 
vetenskapliga artiklar inom områdena outsourcing och insourcing. Metoderna har båda sina 
för- och nackdelar men kompletterar varandra och ger svar på frågeställningarna. 

2.1 Empirisk studie 

Empiriskt material fås genom en kvalitativ studie i form av intervjuer. För att få med all viktig 
information i intervjuerna valdes tre personer med olika bakgrund, en produktionschef, en 
universitetsadjunkt och en Key Account Manager. Dessa personer har tillsammans en bred 
och djup kännedom av ämnesområdet och kan besvara frågor gällande outsourcing och 
insourcing ur olika perspektiv.  

Produktionschefen jobbar på ett globalt företag som tillverkar kundanpassade produkter. Vad 
de gör och var, kommer inte att framgå i rapporten då det fanns ett anonymitetskrav från 
företaget. Han kommer i fortsättningen att benämnas som Produktionschefen, och svarade på 
frågor kring flytt av produktion och anledningar till outsourcing av produktion. 
Universitetsadjunkten på KTH har sin expertis inom automatiseringsteknik och har mycket 
erfarenhet kring ämnet både från undervisning och ute på företag. Han svarade på frågor kring 
automatiseringsgradens påverkan på outsourcing och hur han trodde att den ökade 
automatiseringsgraden kommer att påverka den globala tillverkningskartan. Key Account 
Managern gav exempel på outsourcing och anledningar till uppköp av produktion. 

2.2 Litteraturstudie 

Utöver intervjuerna har vi läst och använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar, böcker, 
tidskrifter och hemsidor kring outsourcing och insourcing, men även andra intressanta 
områden såsom automatiseringsteknik och tillväxten i Sydostasien. Bland de vetenskapliga 
artiklarna fanns kvantitativa studier som bland annat tar upp beslutsmodeller, definitioner och 
en del statistik kring områden. Ur studierna hämtades information om globala trender, hur 
man idag tar beslut om outsourcing och definitioner av intressanta begrepp. I boken Alternativ 
till outsourcing, har Bengtsson et al. gjort en undersökning med företag som har genomfört 
insourcing för att påvisa dess för- och nackdelarna. 

Vi läste även fallstudier för att hitta exempel på outsourcing som misslyckats eller flyttats 
hem. Exempel där beslutet håller på att tas studerades för att se vilka faktorer som är de 
viktigaste och hur man tänker när man väljer vart produktionen ska flyttas. 
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3. Teori 
Det finns mycket skrivet om outsourcing och insourcing och för att ge vår studie en stabil 
grund och en teoretisk förankring har vi nedan sammanställt relevant fakta från de studerade 
källorna. Fakta som sedan kommer att reflekteras över och undersökas tillsammans med 
intervjuerna. 

3.1 Outsourcing och insourcing 

Outsourcing av produktion definieras ofta som en förflyttning av delar av en intern aktivitet 
till en extern leverantör, ofta i lågkostnadsländer. Ett beslut om outsourcing kan vara taktiskt, 
en kortsiktig lösning som sänker lönekostnader men också ett mer strategiskt beslut och ett 
sätt att slå sig in på en ny marknad eller öka sin flexibilitet. (Schniederjans & Zuckweiler, 
2004) 

Att minska arbetskostnader är inte den enda anledningen till outsourcing. Att inte tillverka 
sina egna detaljer ger en ökad flexibilitet som kan vara mycket värd i snabbt föränderliga 
marknader. Outsourcing kan också motiveras med att kundbasen växt i ett nytt område och 
det behövs produktion nära kunden. Mer beskrivet om detta finns i avsnittet, Intervju med 
Produktionschefen. 

Om outsourcing av produktion misslyckas och inte blir lönsam, kan det vara dags att flytta 
hem den igen, detta kallas insourcing. Fördelar med att ta hand om sin egen produktion är 
framförallt kontrollen och transparensen både under drift och vid kvalitetskontroller. 
Insourcing av produktion innebär oftast mer tekniskt avancerade lösningar och högre 
automatiseringsgrad än vid outsourcing av produktion. (Caputo & Palumbo, 2005) 

Ett alternativ till hemflytt är att företag köper fabriker de tidigare outsourcat till och på så sätt 
bildar en ägande situation som kan vara fördelaktig. Detta är ingen direkt hemflytt men det är 
ändå en extern leverantörs tjänster som blir en intern angelägenhet, något både 
Produktionschefen och Key Account Managern tar upp och belyser i intervjuerna med dem. 

3.2 Befintliga beslutsmodeller för beslut om outsourcing och insourcing 

Valet om en produktion ska tillverkas internt, ”make”, eller köpas från en extern leverantör, 
”buy”, kallas ofta för ”make or buy”-beslutet. Enligt litteraturen vi läst finns i huvudsak två 
typer utav befintliga modeller för hur ett sådant beslut gällande outsourcing ska tas, de 
flödesorienterade och de ekvationsorienterade.  

3.2.1 Flödesorienterad beslutsmodell 

I artikeln, A closed loop outsourcing decision model for developing effective manufacturing 
strategy skriven av Kumar et al. tas en flödesorienterad modell upp. Den är indelad i åtgärder, 
intern bedömning och leverantörsbedömning, se Figur 1. Modellen utgår från en produktion i 
egen regi som möjligtvis ska flyttas.  
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Figur 1. Flödesschemat, A closed loop outsourcing decision model (Kumar et al. 2008) 
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Modellen som beskrivs i flödesschemat går alltså ut på att bedöma olika kriterier för att sedan 
komma fram till ett genomarbetat beslut.	  Ju tidigare en ”gate”, det vill säga en parallellogram 
kommer i schemat desto viktigare är den för beslutet. Parallellogramen utgör beslutstaganden 
med valen Y för ja och N för nej. 

Med denna logik är det till exempel viktigt att veta ifall jobbet är en kärnkompetens för 
företaget eller inte. Om det är en kärnkompetens som ett företag funderar på att flytta ut 
kräver det enligt modellen att processens nödvändiga komponenter, såsom anställda, kapital 
och utrustning just nu inte finns tillgängliga inom den egna organisationen, att produkten för 
tillfället inte når upp till kundönskemålen och att det endast är en kortsiktig lösning det 
handlar om. Det är alltså sällan värt att lämna en kärnverksamhet åt en extern leverantör. 

För att utvärdera en tänkt leverantör är det viktigt att se ifall kompetens finns på plats eller om 
det finns att tillgå. Om detta är fallet kommer kommunikationsmöjligheterna att utvärderas. 
Sedan bedöms leverantörens möjlighet att vara/bli en konkurrent på marknaden. 

Denna modell är grundlig, men ser endast till de nackdelar som finns med outsourcing och 
inte de fördelar som kan finnas med insourcing, till exempel fördelar med en ökad kontroll av 
produktion och närheten till utveckling och kund, det vill säga parametrar som är svåra att 
mäta. 

3.2.2 Ekvationsorienterad beslutsmodell 

En ekvationsbaserad beslutsmodell tar upp ett strategiskt och objektivt sätt att fatta beslut på 
och baseras på ekvation (1) (Schniederjans & Zuckweiler, 2004). Denna modell jämför två 
oberoende produktionskällor.  

𝑄 = !"!"×!"!" !(!"!"#×!"!"#)
!"!"#×!"!"# !(!"!"×!"!")

                    (1) 

𝑄	  är antalet produkter där källorna som jämförs ger samma ekonomiska utfall. Resten av 
parametrarna visas i Tabell 1. 

 

 

Parametrar Index in Index out 

FC total fast kostnad för insourcad produkt total fast kostnad för outsourcad produkt 

VC total rörlig kostnad för insourcad produkt total rörlig kostnad för outsourcad produkt 

RF matematisk justering för insourcade fasta 
kostnader vid inhemsk produktion 

matematisk justering för outsourcade fasta 
kostnader vid global produktion 

RV matematisk justering för insourcade rörliga 
kostnader vid inhemsk produktion 

matematisk justering för outsourcade 
rörliga kostnader vid global produktion 

 

 

 

Tabell 1. Parametrar för den ekvationsorienterade beslutsmodellen	  



7	  
	  

Figur 2. Hur produktionskälla väljs utifrån Q och Q* (Schniederjans & Zuckweiler, 2004) 
 

Exempel på matematiska justeringar som påverkar resultatet i beslutsmodellen är 
valutaändringar eller skatteändringar och väljs utifrån risken med flytten. Fasta kostnader är 
till exempel lokalkostnader och maskinkostnader medan rörliga kostnader framförallt är 
lönekostnader och materialkostnader. Modellen är lämpligast då en flytt ska ske antingen från 
outsourcing till insourcing eller tvärtom eftersom det då finns faktiska värden för det ena av 
alternativen. Nästa steg i ordningen är att uppskatta hur många produkter som ska tillverkas, 
𝑄∗ . Efter en jämförelse av det uträknade 𝑄  och  det uppskattade 𝑄∗  väljs ett lämpligt 
alternativ enligt Figur 2 som visar ett exempel på hur kurvorna kan se ut. (Schniederjans & 
Zuckweiler, 2004) 

 

 
 
 
Eftersom internationell outsourcing till lågkostnadsländer i många fall är manuell och inte 
maskindriven ger det ofta låga fasta kostnader, så om 𝑄 < 𝑄∗ är det oftast värt att välja 
outsourcing. En internationell outsourcing ger ofta lägre variabla kostnader, vilket gör att det 
kan vara svårt att fatta beslut. Att endast använda denna ekvationsbaserade beslutshjälp är inte 
tillräckligt, men det ger en bild över vad som påverkar beslutet rent ekonomiskt. Resultatet är 
helt beroende av att RF och RV väljs rätt och genomtänkt. För att välja dessa parametrar krävs 
goda ekonomiska kunskaper både om företagets hemland och om de tänkta länderna för 
outsourcing. 
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3.3 Yttre och inre faktorers påverkan på outsourcing och insourcing 

Skyllberg och Olsson hävdar att outsourcing ofta skapar fler och större problem än vad det 
egentligen löser och i längden kan det innebära betydande risker. Att låta andra företag sköta 
en del av den egna verksamheten har ansetts vara mycket lönsamt, men under de senaste åren 
tycks trenden ha vänt (Öberg, 2012).  

3.3.1 Nationella och internationella risker 

Vanliga problem som kan uppkomma vid outsourcing är förlorad kontroll över tillverkningen 
och minskad kontroll över leverantörerna. Vid outsourcing övertar de externa leverantörerna 
kontrollen över tillverkningen som outsourcingen omfattar, vilket innebär att en viss kontroll 
går förlorad. (Arvidsson & Gustafsson, 2006) 

Även kontraktsproblem är vanligt förekommande enligt Skyllberg och Olsson. Vid 
outsourcing innebär det ibland att leverantörer får del av den information som egna 
verksamheten bygger på. Många svenska företag reglerar inte säkerhetsfrågorna i avtal med 
leverantörer och riskerar att informationen sprids ut, därför är det viktigt att ha en väl 
utarbetad säkerhetspolicy. (Skyllberg & Olsson, 2003) 

Ovan nämnda risker gäller vid nationell eller internationell outsourcing. Schniederjans och 
Zuckweiler påstår att kulturella, sociala och rättsliga skillnader, såväl som social och rättslig 
stabilitet och förändringar i valutakurser är ytterligare risker vid internationell outsourcing. 
Kulturella och sociala skillnader kan till exempel leda till kommunikationsproblem. Det kan 
bli svårt att komma överens om produktkrav och enligt Produktionschefen kan detta leda till 
dyra reklamationer. Rättsliga skillnader är skillnader i lagar och förordningar som kan leda till 
att kontrakt har olika innebörd för olika länder. Socialt instabila länder ökar risken för 
uppsagda kontrakt och rättsligt instabila länder innebär outvecklat juridiskt system, vilket kan 
leda till att kontrakt för outsourcing inte kan upprättas och måste ändras. Ju mer valutan 
varierar i ett land, desto större blir risken att inte kunna förutspå vilket resultat som kan 
förväntas i slutändan. (Schniederjans, Zuckweiler, 2004) 

Figur 3 visar risker som kan uppstå vid outsourcing och hur viktiga de anses vara enligt 
respondenterna. De tre viktigaste riskerna som respondenterna ansåg vara var dålig service, 
kulturella skillnader och förlorad kontroll. Dålig service är den största upplevda risken där 
61% av respondenterna ansåg vara en stor risk. Därefter följer kulturella skillnader på 54%. 
Olika länder har olika standarder och därmed olika syn på vad som anses acceptabelt, till 
exempel service och kulturella passformer. Förlorad kontroll är den tredje största risken på 
50% och som Produktionschefen också ansåg var en stor risk. (Aghazadeh, 2011) 
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3.3.2 Avgörande faktorer för outsourcing 

Några faktorer som kan leda till misslyckad outsourcing är ökad automatiseringsgrad, 
kvalitetsbristkostnader, tillväxt och brist på långsiktighet. Enligt Onori och Oliveira kommer 
automatiserad produktion, framförallt automatiserad montering att bli allt viktigare för 
europeiska företag. En prognos om industrirobotar av IFR, International Federation of 
Robotics beräknades användningen av dessa att öka med 20% år 2012 jämfört med år 2010, se 
Figur 4.  Med automatiserad produktion fås i regel höga fasta kostnader, men låga rörliga 
kostnader oavsett vart produktionen sker. En högt automatiserad insourcad produktion kan i 
vissa fall ses som ett alternativ till en manuell outsourcad produktion. Sverige är det land som 
har femte flest antal robotar per 10 000 anställda av alla länder enligt en mätning utförd av 
IFR (Seifter, 2013). Mer om automatisering finns beskrivet i avsnittet, Intervju med 
Hagelberg. 

 
 

Figur 4. Hur användingen av industrirobotar globalt ökat 2001-2010 och ett antagande för 2012 (IFR, 2011)  

Figur 3.  Hur stor andel av respondenterna som upplever att de olika riskerna vid 
internationell outsourcing är allvarliga (Aghazadeh, 2011) 
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Kvalitetsbristkostnader är en bikostnad av outsourcing. I en undersökning visade det sig att 
25% av leverantörskontrakten avslutades i förtid på grund av kvalitetsbrister och försenade 
leveranser (Aghazadeh, 2011). Ca 50% av alla utförda outsourcing varar inte mer än 7 år 
(Bengtsson et al. 2005). 

En anledning till varför det är billigt med outsourcing av produktion är att lönekostnaderna är 
betydligt lägre i de vanligaste länderna för outsourcing. De vanligaste länderna är Kina och 
Indien, se Bilaga 1. Den ekonomiska tillväxten speciellt i Kina gör att BNP per invånare ökar 
och därmed lönerna, se Figur 5 (Utrikespolitiska Institutet, 2011). När lönekostnaderna inte 
längre utgör en avgörande skillnad spelar placeringen av produktionen mindre roll. 

 

 
3.3.3 För- och nackdelar med insourcing 

När outsourcing inte längre fungerar kan insourcing vara ett alternativ. Några fördelar med 
insourcing som Bengtsson et al. tog upp i boken, Alternativ till outsourcing, är: 

- Kompetensen ökar  
- Ökad kontroll över tillverkningsprocessen  
- Ökad motivation hos anställda 
- Ökat samarbete mellan produktion och produktutveckling  
- Minskade logistikkostnader  
- Minskad risk för att känslig information ska läcka ut  

 

 

 

 

Figur 5.  Kinas BNP per person i US dollar (Utrikespolitiska Institutet, 2011) 
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För att påvisa dessa fördelar har Bengtsson et al. undersökt sex företag som har genomfört 
insourcing och som har en tekniskt avancerad produktionsteknik. Företagen förklarade att 
kompetensen har ökat efter hemflytten i samband med att ny produktionsteknik introducerats 
och att kunskaper hos tidigare leverantörer utnyttjats. Företagen konstaterade att man även 
fick en ökad kontroll över tillverkningsprocessen då det var de själva som styrde 
produktionen. Dessutom har flera företag upplevt att de anställdas motivation ökat vid 
insourcing, eftersom de då kände att företaget är konkurrenskraftigt när de har kompetensen 
att klara sin produktion. Vid insourcing blir det ofta ökat samarbete mellan produktion och 
produktutveckling då dessa avdelningar jobbar direkt med varandra. Insourcing styrs främst 
av kostnadsaspekter. När produktionen ligger nära verksamheten minskar logistikkostnader då 
de tillverkade produkterna inte behöver fraktas fram och tillbaka för att till exempel utföra 
kvalitetskontroller som även Produktionschefen påstod. När det mesta i ett företag sköts av 
det egna företaget blir utgifterna mer kontrollerbara. Även risken för att hemlig information 
ska läcka ut minskar. (Bengtsson et al. 2005) 

Förutom fördelar medför insourcing även nackdelar. Några nackdelar enligt Bengtsson et al. 
är: 

- Bristande fokus på kärnverksamhet  
- Kostnaderna blir högre  
- Minskad kapacitetsflexibilitet  
- Sämre kvalitet 
- Inte tillgång till tidigare leverantörers kunskap  

Bengtsson et al. påstod att outsourcing ofta används för att företaget ska kunna koncentrera 
sig på sin kärnverksamhet, vilket innebär att vid insourcing blir det minskad fokus på 
kärnverksamheten. Av de sex företagen som författarna undersökt upplevde inget företag att 
fokus på kärnverksamheten blivit lidande. Av alla företagen i undersökningen har ett företag 
upplevt att kostnaderna blivit högre efter hemflytten. Högre kostnader kan bero på att 
leverantören har en större total volym som ger en lägre tillverkningskostnad för den aktuella 
produkten, vilket medför att företaget får en högre kostnad då de producerar en mindre volym. 
Ytterligare nackdelar är minskad kapacitetsflexibilitet och sämre kvalitet i och med att 
leverantörerna är specialister inom sitt område och har på så sätt förmågan att producera 
större volymer med bättre kvaliteter. Ökad kvalitet har ofta varit ett skäl till outsourcing enligt 
Bengtsson et al., men av de undersökta företagen upplevde inget av dessa att kvaliteten 
försämrats efter hemflytten. Risken finns att företaget inte når tidigare leverantörskunskaper 
och går miste om dessa. (Bengtsson et al. 2005) 
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3.4 Hållbara produktionssystem 

En utveckling som gynnar en mer kontrollerad produktion är utveckling utav de hållbara 
produktionssystemen. Produktionssystem anses vara hållbara om de använder resurser 
genomtänkt och inte slösar med varken materiella eller tidsresurser. Att ha ett väl utvecklat 
produktionssystem är ofta mer lönsamt än att ha mycket outsourcing i tillverkning. 
(Bengtsson et al. 2005) 

Ett vanligt produktionssystem som används enligt Bengtsson et al. är Lean Productions. Lean 
går i grunden ut på att inte göra något som är onödigt för kunden och på så sätt effektivisera 
arbetsflödet. Det handlar också om att arbeta med ständiga små förbättringar, något som 
gynnar både arbetsprocessen och de anställdas innovationsförmåga. Även om Sverige redan 
är relativt duktiga på hållbara produktionssystem, framförallt Lean, har fler anammat denna 
inställning. Trots detta finns det många strukturkonservativa företag kvar. (Bengtsson et al. 
2005) 

Fler och fler företag satsar på att utveckla sina produktionssystem och produktionsstrukturer 
utifrån en tanke om hållbarhet och om kapaciteten utnyttjas till fullo hävdar Bengtsson et al. 
att det kan leda till att färre företag väljer outsourcing som en lösning. 
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4. Sammanställning av intervjuer  
I detta avsnitt sammanfattas de intervjuer som gjorts och vad de gav för resultat. 

4.1 Intervju med Produktionschefen 

En intervju med en produktionschef på ett svenskt tillverkningsföretag med globala kunder 
och verksamhet gjordes. Företaget vill förbli anonymt. 

Istället för outsourcing av produktion och låta leverantörer sköta tillverkningen har företaget 
valt att öppna en egen monteringsfabrik i Kina. Därigenom blir kvalitetskontrollerna enklare 
då de slipper frakta komponenterna till Sverige. Företaget hade tidigare samma leverantörer 
av komponenter i Kina men de kvalitetskontrollerades i Sverige vilket ledde till höga 
fraktkostnader. Förutom fraktkostnader fanns även en tanke på miljön bakom starten i Kina, 
då komponenter inte längre behöver fraktas fram och tillbaka runt halva jordklotet. 

De produkter som monteras i Kina är främst till för den växande kinesiska kundbasen som 
företaget har, och är av enklare karaktär. Företaget har fortfarande monteringen av mer 
komplicerade produkter i Sverige. 

Närheten mellan slutkund och produktion är viktig för företaget som jobbar med små, 
specialtillverkade serier anpassade till kundens behov och det är också en av anledningarna 
till starten av fabriken i Kina. Det finns kunder som har krävt att företaget ska finnas i 
regionen för att få sälja på den marknaden. Starten i Kina har också lett till en större kundbas i 
området. 

Företaget har även en anläggning i USA av samma anledning, närheten till kunden och att 
kunden ofta vill ha en ”made in USA”-stämpel på produkten. 

När företagets kinesiska fabrik var nystartad fanns en del kommunikationssvårigheter, vilket 
ledde till bristande kvalitet som i sin tur ledde till dyra reklamationer. Dessa problem löstes 
med tydlig kommunikation om brister i produkter och många besök på fabriken. Företaget har 
stor kompetens inom sitt område och lyckades förmedla den, trots kultursskillnaderna. 

Det som skulle kunna leda till en hemflytt av denna produktion är framförallt ifall kvalitén 
blir lidande eller om leveranstiderna blir längre men också om kostnaderna blir för höga. Det 
går att flytta hem produktion om det är nödvändigt. Det går också att flytta till en annan 
fabrik, det finns alltså en hög flexibilitet. Eftersom företaget tidigare haft tillverkningen i 
Sverige så skulle det ekonomiskt och kunskapsmässigt inte vara några problem att flytta hem 
den igen. Men det är inget som företaget för stunden funderar på, eftersom företaget har en 
manuell produktion och ingenting automatiserat. I och med att produktionen sker manuellt är 
arbetskosnaderna mindre i Kina på grund av lönekostnadsskillnader. 

Lean-filisofin ger ett mer effektivt produktionssystem som flera företaget har i bakhuvudet 
och som företaget försöker att anpassa, men kämpar fortfarande med det. 
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På frågan, Märker du som produktionschef någon trend med hemflytt av produktion? fick vi 
svaret: 

”Nej, inte i vår organisation, men visst man märker ju att många företag vänder blicken 
hemåt. Det blir ju även dyrare i Kina att producera, mycket tullar och fraktkostnader och 
sådant” 

Med tanke på att företaget har runt 70% av sina anställda i Sverige och bara manuell 
produktion utomlands så är det inte aktuellt för företaget att flytta hem produktionen då de har 
kunder i alla världsdelar. Men det var intressant att en produktionschef ser en trend i att 
företag vänder blicken hemåt. 

4.2 Intervju med Hagelberg 

Richard Hagelberg är universitetsadjunkt vid KTH och undervisar och har sin största kunskap 
inom automatiseringsteknik. Vi intervjuade honom för att få en experts syn på hur 
automatiseringen kommer påverka tillverkningsklimatet och tillverkningskartan. För att få en 
klar bild av vart automatiseringstekniken är på väg behövdes en del bakgrund i ämnet, hur 
automatiseringstekniken förändrats över tid. 

Ett stort tekniskt språng togs med PLC-system, Programmable logic controller, som styr en 
automatisering med ett datorsystem. Dessa system är inte längre en nyhet utan används inom 
all automatiserad tillverkning. 

Ett annat tekniksprång inom ämnet är då det blev möjligt att koppla ihop CAD, Computer 
Aided Design, med CAM-program, Computer Aided Manufacturing, och på så sätt göra 
tillverkningen helt datorstyrd från CAD-modell till färdig fysisk produkt. 

Med hjälp av informationsteknikens utveckling har det även blivit intressant att koppla ihop 
de administrativa och de tekniska bitarna av produktionen för att ge en god överblick och 
högre transparens. 

”Det där är någonting som företagen idag försöker och de pratar väldigt mycket om det, att 
man måste ha transparens.” 

Med en högre transparens i en tillverkningskedja blir det lättare att felsöka och stoppen i 
tillverkningen blir kortare. Richard menar att automatiseringen med datorernas hjälp 
utvecklats till en informationsöverföringsfråga. Han använder flygbolagen som exempel där 
driften är helt beroende av informationsbyte med flygplatsen och menar att bilars drift går mot 
någonting liknande. 

Att automatisera produktion ger en säkerhet i tillverkningen, en maskin gör inte misstag som 
en människa gör. Att automatisering kan användas för att säkerställa produktion och få en 
jämn kvalitet kan vara ett alternativ till att köpa tjänsten eller produkten ifrån en extern 
leverantör. Richard menar att risken i att kunskap tappas vid en internationell outsourcing och 
då speciellt ifall landet också har en utvecklad automatisering är stor. För att minska den 
risken skulle den automatiserade produktionen kunna behållas i Sverige som ändå är duktiga 
inom ämnet. 
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Richards tankar kring ”make-or-buy” valet ur en automatiseringsteknisk synvinkel är 
intressanta då de tyder på att ifall en outsourcad tillverkning automatiseras skulle den lika 
gärna kunna vara insourcad. Att dela med sig av sin egen kunskap kan vara riskabelt och att 
säkerställa kvalitén av produktion är svårt att göra om produktionen är outsourcad. 

Om det blir ekonomiskt möjligt för ett företag att införskaffa utrustning till automation är det 
ett alternativ till outsourcing. 

Richard betonar även vikten i beslutstagandet att automatisera. En ogenomtänkt 
automatiseringsinvestering kan bli dyr och flexibiliteten kan bli lidande. Med sämre 
flexibilitet blir det svårare att göra ändringar och spillkostnader kan bli stora. Ett exempel på 
en sådan misslyckad investering är då ett företag tog hit 250 Sony-robotar som skulle 
användas till montering men i slutändan flyttades till Kina. Dessa robotar blev då helt 
värdelösa och en av dem står nu på KTH. 

4.3 Intervju med Blomkvist 

Elcoteq var ett telekommunikationsföretag som större elektronikföretag köpte 
produktionsresurser av. Företaget hade ca 22 000 anställda och fanns i många länder, med 
produktionsanläggningar i bland annat Estland, Kina, Indien och Brasilien.  

Björn Blomkvist var anställd på Elcoteq som Key Account Manager och arbetade med 
företagets nyckelkunder, det vill säga företagets viktigaste kunder. Björn jobbade med 
försäljnigen till Ericsson tills Elcoteqs fabrik i Estland blev uppköpt av Ericsson. Ericsson var 
en av Elcoteqs första kunder. Den främsta orsaken till att fabriken såldes var för att det gick 
dåligt för Elcoteq rent ekonomiskt. Många av de anställda jobbade kvar, men ledningen byttes 
ut till Ericssons egen. 

Förutom Ericsson hade Elcoteq även andra stora kunder såsom Philips, LG och Thomson. 
Alla dessa företag hade kompetensen att tillverka sina egna produkter men valde att köpa 
tjänsten hos Elcoteq. Anledningen till att företagen inte tillverkade produkterna enligt Björn 
var att de inte kunde producera lika stora volymer då det är riskfyllt att ha stora fabriker. 
Dessutom är det bra för företagen att ha supplykedjor där de har sina kunder och det blir 
omöjligt att äga fabriker i alla delar av världen där kunderna finns. 

Elcoteq föredrog halvautomatiserat då helautomatiserade processer har en tendens att aldrig 
bli färdiga. Däremot var testerna av produkterna automatiserade. Företaget hade testmaskiner 
som kunde lagra information och som genomförde testerna. 

Om man inte vill välja outsourcing så gäller det att ha en hög automatiseringsgrad då skillnad 
i maskinkostnader i olika regioner inte är så stor. Trots tillväxten i Kina så är 
arbetskraftskostnaderna fortfarande en stor skillnad. 
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I början av en outsourcing-process kan kvalitén vara ett problem, då kunskap om produkten 
saknas, men efter ett antal försök eller en period så kommer kvalitén att bli allt bättre. Risken 
är då att leverantören gör det bättre än det egna företaget. Alla produkter har en livscykel som 
består av en introduktions-, tillväxts-, mognads- och nedgångsfas, se Bilaga 2. För att undvika 
situationen, att leverantören har mer kunskap än företaget kan endast outsourcing ske av 
volymproduktion vid mognadsfasen och ändå ha en egen produktion av mindre volymer för 
introduktions- och nedgångsfasen vara ett alternativ. 	  
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5. Analys 
Outsourcing av produktion är riskfyllt och det finns inga garantier för lönsamhet. De 
befintliga beslutsmodellerna för detta beslut är ofta bristfälliga och ser endast till de direkt 
ekonomiska faktorerna i beslutet. De tar upp mätbara objektiva faktorer men inte subjektiva 
faktorer så som arbetsmoral och kompetensförluster. Istället för att vara beroende av sina 
leverantörer kan det vara värt att ha egenägda lokaler i länder man vanligtvis skulle outsourca 
till vara en lösning för att bevara kompetensen i företaget samtidigt som det gör 
kommunikationen enklare. Att köpa en leverantör och göra den egenägd är ett vanligt sätt att 
öka kontrollen och att skaffa sig en närvaro i området. Den flödesorienterade beslutsmodellen 
tar upp hur viktigt det är att behålla sin kärnkompetens intern och det är något som intervjun 
både med Blomkvist och med Produktionschefen belyser. 

5.1 Svar till frågeställningen 

För att summera vad vi kommit fram till återgår vi till grundfrågeställningen och försöker 
explicit svara på frågorna. 

Hur ser framtiden ut för ett företag som verkar på en global marknad och använder sig utav 
outsourcing i sin produktion? 

En växande global marknad behöver inte betyda att en globalt outsourcad produktion kommer 
att öka. Viktigt att veta för att svara på den här frågan är av vilken anledning ett företag 
använder sig av outsourcing. Många företag kommer att behöva extern produktion för att 
deras kundbas, i takt med en mer globaliserad värld kommer att bli mer global. Kinas 
ekonomiska tillväxt kommer generera en stor kundbas för många företag och en närvaro i 
området kan vara avgörande. Denna tillväxt kan komma att leda till att lönerna ökar och då 
kommer det inte vara lika ekonomiskt gynnsamt med outsourcing endast på grund av de låga 
lönekostnaderna. Det finns andra alternativa länder för outsourcing men vid valet av att flytta 
en tillverkning mellan två fristående aktörer, kan det vara mer intressant att köpa upp källan 
och ha en ägandesituation som gynnar kontrollen så som Produktionschefen berättar om deras 
produktionsanläggningar i Kina. 

Med globaliseringen och det växande informationssamhället kommer företag allt mer bli 
definierade av den kompetens som finns hos dem. En kärnkompetens ska i regel, enligt den 
flödesorienterade modellen, i teorin aldrig outsourcas och intervjuerna vi gjort stärker att 
företag kommer att hålla ännu hårdare på sin kompetens i en mer globaliserad marknad. Vi 
tror att outsourcing som taktisk och kortsiktig lösning trots den flexibilitet som ges kommer 
att bli allt mer ovanligt. Fler företag kommer se outsourcing som en strategisk och långsiktig 
lösning och fler kommer att öppna egna fabriker i länder som idag anses vara 
lågkostnadsländer. 

Att ha ett hållbart produktionssystem som Lean, hävdar Bengtsson et al., kan vara ett 
alternativ till outsourcing, men i intervjuerna som gjordes var det alternativet inte aktuellt. 
Produktionschefen nämnde att företaget försöker införa Lean, men kämpar fortfarande med 
det. 
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När blir insourcing intressant? 

När kvalitén blir lidande och när ledtiderna blir för långa i en outsourcad tillverkning finns 
insourcing som ett alternativ enligt Produktionschefen. Det andra alternativet är att flytta till 
en annan outsourcad källa. Insourcing blir först intressant då ekonomin tillåter det. Som Björn 
sa är en hög automatisering ett måste ifall det ska vara lönsamt att ha en stor produktion i 
Sverige. De ekonomiska fördelar som outsourcing medför går inte att bortse från, men det gör 
inte heller de risker det innebär på grund av politiska, kulturella och juridiska skillnader. Att 
flytta mellan outsourcing och outsourcing utgör en stor risk och att utvärdera en ny leverantör 
kan vara en omfattande process som kanske måste påskyndas ifall den gamla leverantören 
totalt havererat. Att då flytta hem produktionen istället kan vara det säkrare valet. En egenägd 
produktion är som regel säkrare och kontrollen över produktionen blir därigenom bättre. 

Automatiseringen ger kortare ledtider. Den globala ökningen av automatisering kan också bli 
en viktig faktor vid hemflytt. Sverige är rent automatiseringstekniskt ett väl utvecklat land. I 
en mätning utförd av IFR har Sverige femte flest antal robotar per 10 000 anställda av alla 
länder. Något som kommer ligga till grund för att fler och fler företag kommer att flytta hem 
produktion. Genom att ha verksamheten i Sverige tappar inte företagen kunskapen inom 
automatiseringsteknik. 

”…höjd automatiseringsgrad och ett flöde som styr hela produktionen är drömmen för många 
företag” (Karlsson, 2013) 

Att behålla delar av sin produktion kan vara ett sätt att inte tappa kunskapen. Enligt Björn kan 
en stor fabrik vara riskfyllt, men genom att ha en mindre fabrik som tillverkar små volymer av 
produkter som är i sin introduktionsfas eller nedgångsfas då efterfrågan är lägre, vara ett sätt 
att behålla kunskapen. 

En nackdel med en hög automatiseringsgrad är att viss montering kräver mänsklig finess eller 
är helt enkelt för svårt för en robot att utföra. Detta är ett problem som är väldigt aktuellt och 
som går att undvika med en smart konstruktion av produkter.  

Trots fördelarna som Bengtsson et al. påvisat, så lönar sig inte insourcing för alla typer av 
företag. Företagen som tillverkar små serier, serier som omfattar många varianter, har 
manuellt arbete eller låg automatiseringsgrad är exempel på företag som inte funderar på att 
flytta hem. Produktionschefens företag är ett sådant exempel. 

Om lönekostnader i de nuvarande vanliga länderna för outsourcing ökat sådant att det inte 
längre är någon skillnad kommer dessa företag förmodligen att söka sig till nya 
lågkostnadsländer. Framförallt om inte kompetensen finns i företaget blir insourcing 
problematiskt och även om de skulle flytta hem sin produktion kan de komma att misslyckas, 
ekonomiskt och kunskapsmässigt.  

Närheten mellan kund och tillverkning är något som produktionschefen sa bara blir allt 
viktigare. De flesta företag har sin största kundbas på hemmaplan och ifall det då blir 
ekonomiskt gångbart att tillverka nära kunderna är det ett mycket attraktivt alternativ då 
närhet till kund ökar kundlojaliteten och minskar logistikkostnader.  
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6. Slutsatser 
Analysen visar att fördelarna med outsourcing inte alltid väger upp riskerna man tar och att 
insourcing kan vara ett alternativ i framtiden. Vi beskriver vanliga objektiva modeller vid 
beslutstagandet av ”make or buy” och kompletterar dessa med mer subjektiva faktorer som 
påverkar valet. Att hemflytt av produktion skulle vara en trend just nu är inte sant, även om 
att flera källor påstår det och att det finns flera företag som flyttar hem. Mycket tyder dock på 
att det antingen kommer ske fler hemflyttar eller att företag kommer att äga sin egen egen 
tillverkning utomlands inom en snar framtid. Baserat på de ökade kraven på kontroll, 
transparens och långsiktighet i tillverkningen kan de fördelar som finns med outsourcing 
utöver arbetskostnaderna, till exempel flexibiliteten, att väga tunt i en framtida 
beslutstagningsprocess, särskilt då flexibilitetskravet pekar på att det är en kortsiktig lösning 
man är ute efter. 

Hög automatiseringsgrad är ett skäl till att inte genomföra outsourcing, vilket alla intervjuer 
påpekat. Ökad automatiseringsgrad kan vara ett skäl till insourcing då företagen vill sänka 
lönekostnaderna. Företagen med tillverkning av små serier eller komplicerade komponenter 
som är svåra att automatisera, innebär lågautomatiseringsgrad och på så sätt blir insourcing 
inte lönsamt. För dessa företag kan ett uppköp av externa leverantörer vara ett alternativ då 
det ökar kontrollen över produktion, leverans och kvalitet. 

Trots tillväxten i Kina är lönekostnaderna fortfarande en betydlig skillnad och kan idag inte 
vara en avgörande faktor för hemflytt av produktion, men om tillväxten ökar med samma 
hastighet kommer det vara aktuellt inom en snar framtid. 
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7. För framtida utveckling  
Att följa upp och göra en fallstudie över ett företag som har tagit beslutet att flytta hem 
produktion eller valt ett annat alternativ istället för outsourcing, skulle vara intressant. Det 
skulle ge tesen mer vikt.  

Att fokusera mer på automatiseringens utveckling och hur priserna kommer att ändras för 
PLC-system skulle vara intressant utifrån en outsourcingsynvinkel. Eftersom outsourcing av 
montering oftast är manuell skulle det även vara intressant att se vad som händer ifall dessa 
lågkostnadsländer skulle ha råd att automatisera sin produktion. Skulle insourcing då vara mer 
lönsamt?
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