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Introduktion
Under de senaste decennierna har spelplanen för
tillverkningsindustrin ritats om. Globalisering
och ökad internationell handel har öppnat
upp nya marknader både för försäljning och
för inköp – en utveckling som har förstärkts
ytterligare av allt effektivare informations- och
kommunikationsteknologi.
Från 2001 till 2005 ökade till exempel värdet
av den globala handeln med 10 procent medan
produktionen ökade med 5 procent. Det tyder
på att produktionen omlokaliseras och att kluster
formas på global nivå istället för lokalt. Sedan
1998 har importen från Kina mer tredubblats
och importen från hela Asien ökar med cirka
20 procent per år. Vårt största importland är
dock fortfarande Tyskland. Av Sveriges totala
import kommer cirka 12 procent från Östeuropa
och 9 procent från Asien, två utpräglade
lågkostnadsmarknader.

Stor potential
Ett sätt för företag att dra nytta av situationen
är att flytta ut delar av produktionen till externa
leverantörer. Potentialen i en sådan utflyttning
– eller outsourcing – är stor. Dels handlar det
om strategiska fördelar. Outsourcing frigör
resurser och möjliggör ett tydligare fokus på
kärnverksamheten. Samtidigt kan kostnaderna
reduceras, exempelvis genom att produktionen
förläggs till lågkostnadsländer, eller till ett
företag som är specialiserat på en produkt eller
produktionsprocess. Outsourcing kan också vara
ett sätt att närma sig en intressant marknad.
En undersökning av svenska industriföretag
visar att outsourcing är ett vanligt sätt att möta
globaliseringens utmaningar. Hälften av de
tillfrågade företagen uppger att de har flyttat ut
delar av sin produktion.

Trots ett kraftigt ökat inflöde av
varor från Asien och Östeuropa är
Tyskland fortfarande vårt viktigaste
importland. De svenska företagen
är bland annat intresserade av
avancerade verktyg för skärande
bearbetning från företag som
exempelvis ThyssenKrupp.

Tre typer av risk
Samtidigt som outsourcing både kan spara pengar
och bidra till att uppnå strategiska mål så är
förändringen i försörjningsstrukturen förknippad
med stora osäkerheter. Inom forskningen
identifieras tre olika risker:
• Risken att inte fullt ut inse den påverkan
som outsourcing har på företaget.
• Risken i att flytta ut vitala delar av
verksamheten, där beroendet mellan
olika delar av företagets processer inte är
uppenbara förrän efter flytten.
• Risker kopplade till den externa
leverantören.
Den sista punkten är viktig eftersom problem
med leverantören ofta får allvarliga konsekvenser.
Outsourcing innebär ett beroende av leveranser
från en aktör utanför företagets kontroll.
Bristande leveransprecision och kvalitet drabbar
hela produktionsflödet och i förlängningen
leveranserna till de egna kunderna.

Utsatt process
Outsourcingprocessen kan delas in tre faser;
innan fysisk flytt där beslutet övervägs och
fattas, genomförande av fysisk flytt och
uppstart med övergång från intern produktion
till externa leveranser, samt efter fysisk flytt
med en etablerad relation och normal drift.
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Outsourcingprosessens tre faser. Noggrann analys och
planering i inledningsskedet är en förutsättning för
framgång, såväl på längre sikt som i den kritiska
övergången till utflyttad produktion.

Övergången från intern produktion till samarbete
med en extern leverantör är en utsatt del av
outsourcingprocessen.
Outsourcing medför inte bara organisatoriska
förändringar utan i de flesta fall också geografiska
– produktionen flyttas från en ort till en annan
vilket påverkar ledtider, leveransprecision och den
outsourcade produktens kvalitet. Parallellt med
denna komplexa, genomgripande omställning
måste företaget, precis som tidigare, fortsätta
leva upp till åtagandena gentemot sina kunder. I
Anna Fredrikssons avhandling står denna kritiska
övergångsfas i fokus. Vad krävs för att säkerställa
en tillförlitlig och effektiv materialförsörjning,
genom hela outsourcingprocessen?

Outsourcingens utmaningar
Vägen till framgångsrik outsourcing kantas
av en rad utmaningar, vilka tenderar att
underskattas, eller till och med förbises, av
industrin. Det framgår av resultatredovisningen
i Anna Fredrikssons avhandling, som bygger
på fem studier av sammanlagt åtta svenska
tillverkningsföretag som alla genomgått en
eller flera outsourcingprocesser. Insamlingen
av data har främst skett genom intervjuer
med inköpschefer, projektledare och andra
nyckelpersoner inom de undersökta företagen.
Outsourcing innebär inte bara att
försörjningskedjan blir längre, med en eller flera
nya leverantörer, utan också att beroendet av
leverantörerna ökar. Från att ha varit en process
som i hög utsträckning kunde koordineras
internt, blir den utflyttade produktionen istället
en fråga om samarbete mellan flera, fristående

organisationer. Osäkerheten i försörjningskedjan
ökar i takt med att företagets egen kontroll
över produktionsprocessen minskar. Med rätt
hantering av denna osäkerhet – både i planeringsoch genomförandefaserna – är det dock möjligt
att begränsa de negativa effekterna på lönsamhet
och kvalitet.

Geografiska faktorer
Intresset för outsourcing till låglöneländer är stort
bland svenska industriföretag, och det är också
här som de geografiska utmaningarna blir som
störst. Konsekvenserna av större avstånd och en
mer komplex leverantörskedja är bland annat
längre ledtider och minskad leveransprecision och
leveransflexibilitet.

Transportkostnaderna är en
av få geografiska aspekter som
uppmärksammas av de undersökta
företagen. Verkligheten är dock
betydligt mer komplex än så.

Inget av de undersökta företagen fäste dock
någon större vikt vid de geografiska faktorerna
i planeringen av sina outsourcingprojekt, det
var enbart de rena transportkostnaderna som
beaktades. En större beredskap hade sannolikt
kunnat förebygga många av de problem som
företagen ställdes inför. Med leveranstider på
sju veckor från Kina tvingades till exempel ett
av företagen att basera sina inköpsordrar på
försäljningsprognoser och inte, som tidigare, på
en reell efterfrågan. För att säkra servicenivån
gentemot sina kunder ökade samma företag också
lagernivåerna i försörjningskedjan, med höjda
kapitalbindningskostnader som följd.

Samhällskontext och kulturskillnader
Utöver geografiska avstånd innebär outsourcing
till ett land som Kina också stora samhälleliga
skillnader – juridiska, politiska, finansiella och
inte minst kulturella. Effektiv hantering av
dessa aspekter är avgörande för framgången i ett
outsourcingprojekt.
Studien pekar på flera problem som bottnar
i system- och kulturella skillnader. Det var
framför allt i produktionsstarten på den nya
tillverkningsorten som problem uppstod,
liksom i den efterföljande uppföljnings- och
förbättringsfasen. Ett av de undersökta företagen
vittnar om hur språkrelaterade missförstånd och
avsaknaden av ett gemensamt, grundläggande
tankesätt har försvårat planeringsprocessen.

Materialflödet under
outsourcingprocessen
Insikten om att outsourcingprocessen innebär en
osäkerhet i försörjningskedjan finns i regel både
hos företaget självt och hos dess kunder. Det
är också vanligt att det outsourcande företaget
passar på att tekniskt uppdatera de produkter
som fortsättningsvis ska tillverkas externt. I detta
skede kan företagets kunder välja att köpa in
stora mängder av den utgående produkten, i syfte
att trygga sitt behov under tiden fram till ett så
kallat steady state, då produktionen i sin nya form
fungerar tillfredsställande.
För företaget blir utmaningarna flera och
parallella. Samtidigt som kapaciteten i den interna
produktionen anpassas till den tillfälligt ökade
efterfrågan på den utgående produkten måste
nödvändiga resurser avsättas för den kommande
produktionsflytten. Kundernas ”hamstring” bidrar
också till ytterligare osäkerhet kring efterfrågan på
de nya produkterna.
Resultaten från de fyra fall där
materialflödesaspekterna undersöktes visar att
det är möjligt att beräkna graden av osäkerhet
i produktionsflytts- och uppstartsfaserna.
Med beräkningarna som grund kan sedan
lämpliga åtgärder vidtas för att dämpa
osäkerheten, exempelvis i form av ökade lager i
försörjningskedjan.

Delad produktion en gyllene medelväg?
Som svar på de problem ifråga om ledtider,
kvalitet och tillförlitlighet som riskerar att uppstå i
samband med outsourcing, för Anna Fredriksson i
avhandlingen fram ett lösningsförslag som bygger
på en delning av produktionen. De viktigaste
produkterna, tillsammans med de produkter där
behovet skiftar kraftigt och kan vara svårt att
förutse, tillverkas också fortsättningsvis internt.
Aktuella för outsourcing blir produkter med en
mer förutsägbar efterfrågan.
Diskussionen kring denna ”gyllene medelväg”
baseras på en simulerad studie som också den
genomförts inom ramen för avhandlingen.
Resultaten av studien pekar på att en
inköpsstrategi där outsourcing kombineras
med intern produktion kan förbättra
försörjningskedjans prestanda.

Efterfrågan kan även delas in i en stabil och
en mindre stabil del, där den stabila delen
fortsättningsvis försörjs från lågkostnadsland
och den instabila hanteras hemma. Detta är en
vanlig strategi i flera branscher, bland annat i
modeindustrin, där Zara går i bräschen.
Den gyllene medelvägen, ”Sourcing Strategy 2”
i figuren nedan, testades i en simuleringsstudie
som presenteras i Anna Fredrikssons avhandling,
en sammanställning av resultatet visas i tabellen
nedan. Simuleringsstudien pekar på är att en
gyllene medelvägsstrategi kan vara ett bra sätt att
öka flexibiliteten, samtidigt som kapitalbindning
och ledtider kan minskas, vid outsourcing till
lågkostnadsländer.
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Figuren visar skillnaden i
lagervärde mellan den gyllene
medelvägen (Sourcing Strategy 2)
och ett förfarande där efterfrågan
inte delas upp i en stabil respektive
instabil del (Sourcing strategy 1).

Checklista för framgångsrik utflyttning
Beslutet om outsourcing av produktion medför fundamentala förändringar, både i företagets struktur och
i dess sätt att fungera i förhållande till kunder och leverantörer. Det understryker vikten av kompetens
och grundlighet i planering och praktiskt genomförande. Med utgångspunkt i outsourcingens olika faser
illustrerar nedanstående figur de steg som stakar ut vägen genom processen, tillsammans med fem konkreta
rekommendationer för framgångsrik outsourcing.
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Competence analysis and
internal benchmarking

Supplier assessment, external
benchmarking and approval

Sourcing characteristics framework,
evaluating the consequences and
supply chain performance effects of:
• Supply chain structures
• Supply chain relationships
• Sourcing country characteristics

Materials planning environment (MP):
Total cost analysis

• Product
• Production process
• Demand
Materials supply MP process:
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￼ Contract negotiation

￼ Project execution and transfer

Managing relationship

• MP parameters
• MP data quality and
• MP activities

Jämför befintlig och potentiell struktur
I outsourcingprocessens inledande fas bör det outsourcande företaget jämföra den befintliga
försörjningskedjan med den struktur som man planerar för när utflyttningen är genomförd.
Viktigt är att identifiera de centrala skillnaderna och vad de innebär för materialförsörjningen.
Analysen kan initieras redan när företaget ser en möjlighet till outsourcing.

Långsiktig värdering av leverantörer
I ett långsiktigt perspektiv har valet av samarbetspartners avgörande betydelse för lönsamheten.
Genom en systematisk värdering av olika alternativ kan det outsourcande företaget välja aktörer
som passar in i den framtida försörjningskedjan. Målet är att skapa långsiktiga, väl fungerande
relationer. Värderingen ger indikationer om behovet av kvalitetskontroller, extra transporter och
förutsättningar för effektiv kommunikation – parametrar som påverkar kostnadsbilden.

Kortsiktig värdering av leverantörer
Den mottagande partens erfarenhet och förmåga att ta emot produktion är avgörande för hur
snabbt ett normaltillstånd i produktionen kan uppnås. För att undvika allvarliga problem,
som till exempel materialbrist och kvalitetsproblem, är det viktigt att ställa upp välgrundade
bedömningskriterier i valet av leverantörer.

Praktiska förberedelser
För att säkra materialförsörjningen under flytt och uppstart krävs god planering och preventiva
åtgärder. Ett vanligt förfarande är att bygga upp säkerhetslager som fungerar som buffert i
händelse av störningar. Materialförsörjningen kan också säkras med hjälp av förstärkning från
tillfälliga samarbetspartners.

Utveckla med ständiga förbättringar
När utflyttningen övergår i normal drift är det viktigt att inte slå sig till ro. Det outsourcande
företaget bör istället sträva efter att optimera försörjningskedjan genom små, kontinuerliga
förbättringar. Det handlar om att utveckla relationen med leverantörerna och att anpassa
strukturen till lokala förutsättningar.

Framtida forskning
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