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DEBATT

En vanlig produktkalkyl, som finns i före-
tagets affärssystem är huvudsakligen
framtagen för att utgöra underlag för
prissättning och värdering av varulager.
Vid ett beslut om att köpa från leve-
rantören eller tillverka själv; så kan man
inte bara ta produktkalkylen från sitt
affärssystem och jämföra med vad den
tilltänkta leverantören vill ha betalt per
enhet.

Man måste göra en ordentlig analys
och undersöka vilka processer och kost-
nader kopplade till dessa som verkligen
försvinner, då man väljer att köpa in
utifrån. Många gånger finns processer och
kostnader kvar, trots att tillverkningen
flyttats.

Vill kunden betala samma pris?
Utlägg till lågprisland innebär att pro-
cesser tillkommer kring: upplärning, rit-
ningar och övriga produktionsdokumen-
tationer, kvalitetskontroller, för att hitta
underleverantörens underleverantörer etc.
Många av dessa tillkommande processer
görs inte av ”lågavlönad”, köpt personal,
utan måste göras av det utläggande före-
tagets nyckelpersonal, som kan produk-
terna och produktionsprocesserna. Dessa
tillkommande processer kan lätt under-
skattas, men även dessa måste kostnads-
beräknas för en riktig analys.

Produktion i ett lågkostnadsland med
låg allmän kunskapsnivå och industri-

erfarenhet innebär att arbetet ofta måste
delas upp i många små, korta moment.
Operatören tvingas utföra ensidiga och
upprepande rörelser som leder till förslit-
ningsskador och tristess. Operatören
tröttnar och söker jobb någon annanstans
med högre lön. Över ett längre tidsper-
spektiv torde man behöva räkna med
avsevärda upplärningskostnader och
löneökningar.

Analysen är inte lätt. En förlängning
av genomloppstiden och sedan leverans-
tid till kund, hur skall den kostnadssättas?

Sedan är det är inte säkert att kunden
vill betala samma pris för en produkt som
är tillverkad i ett lågprisland som en pro-
dukt som är tillverkad i Sverige eller
Tyskland.

Men det är också så att för många
företag är etablering utomlands och i låg-
kostnadsländer nödvändigt för att över-
huvudtaget komma in på marknaden. Att
tillfredställa hela världsmarknaden från
ett produktionsställe i Sverige är ibland
inte möjligt, då fabriken blir för stor och
transportkostnaderna för höga. Företag
vill exempelvis ha fabriker i Kina för att
få tillträde till den kinesiska marknaden.
Kineserna ställer sedan krav på att de
utländska företagen skall inhandla kom-
ponenter från den kinesiska marknaden,
så Ericsson måste t ex be sina leve-
rantörer starta fabrik i Kina. Den ut-
vecklingen har inte sin grund i tvek-

samma kostnadsanalyser, utan i att vissa
länder är mer protektionistiska än andra,
att det finns gränser för skaleffekter och
att transportkostnader ibland är om-
fattande.

De direkta lönekostnaderna i kom-
plicerade produkter är i de flesta fall en
obetydlig del av totalkostnaden. Köpa en
komplicerad tillverkningsmaskin till Kina
är i stort sett lika dyrt som att köpa den
till Sverige. Därför blir det viktigt att ana-
lysera vilka processer som verkligen bort-
faller och vilka som tillkommer, och vilket
pris man kan få ut vid en flytt till ett låg-
prisland, inte upphetsat delta i en följa
John trend, utan inse att engagerade
agenter och konsulter kanske i första
hand ser till sin egen ekonomi. Det är för-
modligen så att vissa ”kostnadsjakter”
och utlägg till lågprisländer istället lång-
siktigt kommer att leda till, eller redan
lett till, kostnadshöjningar och lönsam-
hetsproblem; ingen vill dock berätta om
sitt misslyckande. (Den nyligen presen-
terade studien Alternativ till outsourcing av
professor Lars Bengtsson m fl, med en-
käter i 267 företag visar att outsourcing är
en mycket osäker strategi, som inte inne-
burit de kostnadsänkningar och resultat-
förbättringar man väntat sig.)

Det riktigt allvarliga i utvecklingen,
blir när den som tillverkar bilen i låg-
prislandet inte har råd att köpa den till-
verkade bilen, och inte heller den fri-
ställde bilarbetaren i högkostnadslandet.
Då finns det bara förlorare, förutom kan-
ske den tidigare företagsledningen som
rikligt belönats med kortsiktigt kostnads-
baserade bonus.✱
Anders Segerstedt
(Professor industriell logistik, 
Luleå tekniska universitet)

”Flytta produktion till   
lågkostnadsländer   
kan vara osäker strategi”

”Outsourcing är ofta en mycket osäker strategi som inte ger de kostnads-
sänkningar och resultatförbättringar man väntat sig. När varken den som
tillverkar bilen i lågprislandet  eller den friställde bilarbetaren i hög-
kostnadslandet har råd att köpa den, då finns det bara förlorare, förutom
kanske den tidigare företagsledningen som rikligt belönats med kort-
siktigt kostnadsbaserade bonus”, skriver Anders Segerstedt, professor
industriell logistik, Luleå tekniska universitet, i vår fortsatta debatt om
outsourcing.

AV ANDERS SEGERSTEDT

“Man kan inte bara ta produktkalkylen från sitt
affärssystem och jämföra med vad den tilltänkta
leverantören vill ha betalt per enhet”, skriver
Anders Segerstedt.




