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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar hur sourcingprocessen av komplexa system på Försvarets Materielverks 

(FMV) kan struktureras genom att undersöka parametrar som är viktiga att beakta vid outsourcing. 

En del av FMV:s strategi grundar sig i att minska den interna verksamheten och att lägga större 

åtaganden på leverantörer av systemlösningar, för att på så sätt kunna minska behovet av interna 

resurser. Därför blir det viktigt att besvara huruvida systemansvar bör tas av FMV eller av en 

leverantör. 

Rapporten behandlar processen om att fatta ett beslut om make-or-buy och när och varför det är 

motiverat att överlåta systemansvar till leverantörer. McIvors modell om outsourcing används för att 

besvara frågan hur FMV bör fatta ett beslut rörande make-or-buy genom att modellen tillämpas på 

tre pågående projekt. Därefter används ”the strategic supply wheel” för att bedöma vilka parametrar 

som är viktiga att uppfylla både internt och externt vid outsourcing av aktiviteter beroende på om 

tid, kostnad eller kvalitet är prioriterat i respektive projekt. Inköpsmodellen som används består av 

fem områden som berör en inköpsorganisation strategiskt. 

Analysen av den teoretiska modellen görs utifrån ett perspektiv av komplexa produkter och system, 

då gällande teorier kring handelsvaror inte alltid kan relateras till krigsmateriel, utan kräver någon 

form av modifiering. Det visar sig i analysen att två av modellens fem områden; organisationsstruktur 

samt kunskap och kompetens, inte har lika stor påverkan på beslutet rörande make-or-buy. Inom 

ramen för komplexa produkter och system visar det sig att strategiskt inköp utgår från att dessa två 

områden är anpassade efter sin industri. Det visar sig att delar av ”the strategic supply wheel” inte 

direkt kan tillämpas på försvarsindustrin då denna skiljer sig stort från kontinuerliga inköp av mindre 

komplex materiel.  
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Analysen visar att FMV i så stor mån som möjligt bör överlåta systemansvar till industrin, så länge 

marknadsrisken rörande antalet leverantörer är låg. Beroende på hur de enskilda projektens 

prioriteringar mellan anskaffningstid och kostnader skiljer sig åt kommer olika parametrar att behöva 

beaktas vid outsourcing av systemansvar. Det visar sig att ”the strategic supply wheel” måste 

anpassas för att kunna användas på ett statligt verk som utför anskaffningar på komplexa produkter 

och system, där beställningarna sker oregelbundet och inte kontinuerligt. Slutligen kompletteras 

McIvors outsourcingmodell med ”the strategic supply wheel”. Denna modell ger en strukturerad 

metod till hur sourcingprocessen av komplexa produkter och system kan genomföras på FMV. 
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Abstract 
This thesis deals with how the sourcing process of complex systems in the Swedish Defence Materiel 

Administration (FMV) can be structured by examining the parameters that are important to consider 

when outsourcing a process. FMV's strategies are based on reducing internal operations and to place 

greater obligations on providers of system solutions to thereby reduce the need for internal 

resources. Therefore an important question to answer is whether FMV or a single supplier should 

take the role of a systems integrator. 

The report deals with the process of making a make-or-buy decision and when and why it is justified 

to assign responsibility for systems to a single supplier. McIvors model for outsourcing is used to 

answer the question of how FMV can make the decision regarding make-or-buy by applying the 

model to three current projects. The strategic supply wheel is then used to determine which 

parameters are important to satisfy both internally and externally when processes are outsourced, 

depending on the priorities of the project. The strategic supply wheel which is used to determine 

these parameters consists of five areas of interest to a strategic sourcing organization. 

The analysis of the theoretical model is made from the perspective of complex products and systems, 

but current theories of consumer goods can not always be related to military equipment without 

requiring some sort of modification. It turns out in the analysis that two of the model's five areas, 

organizational structure and knowledge and competence, have less of an impact on the make-or-buy 

decision. In the context of complex products and systems, it appears that strategic sourcing assumes 

that these two areas are tailored to their industry. It turns out that some parts of the strategic supply 

wheel can not be directly applied to the defence industry which differs greatly from the continuous 

purchasing of less complex materials. 
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The analysis shows that FMV to the greatest extent possible, should try to transfer system 

responsibility to the industry, as long as the market risk relating to the number of suppliers are low. 

Depending on how the individual projects' priorities between acquisition time and costs differs, 

different parameters have to be considered when outsourcing the role of systems integrator. It turns 

out that the strategic supply wheel has to be adapted for use at a state institution that acquires 

complex products and systems, and where orders are done intermittently and not continuously. 

Finally, McIvors outsourcing model is combined with the analysis of the strategic supply wheel to 

provide a structured approach to the sourcing process of complex products and systems that can be 

implemented at FMV. 
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1. Inledning 
Försvarets Materielverk (FMV) är ett statligt verk som har till uppgift att tillgodose Försvarsmaktens 

behov av materiel samt underhållssystem för dessa. Tidigare så har FMV varit en stor organisation 

bestående av en personalstyrka på cirka 4500 anställda, med en bred kompetens kring nyutveckling 

av krigsmateriel. Idag ser organisationen annorlunda ut. Då Sverige har gått från ett invasionsförsvar 

till ett insatsförsvar så har även stora delar av FMV:s organisation strukturerats om. Fokus inom FMV 

ligger inte längre på nyutveckling av materiel utan i så stor utsträckning som möjligt anskaffning av 

redan befintliga produkter. Detta har ställt nya krav på FMV:s kompetens och förmåga där det idag är 

viktigare att göra bra affärer än att utveckla produkterna internt.  

FMV ställs inför komplexa problem vid upphandling av vapensystem då Försvarsmakten ställer höga 

krav på systemen samtidigt som det råder ett politiskt tryck på FMV att uppnå kostnadsbesparingar. 

Detta har lett till att FMV i allt större utsträckning försöker upphandla systemlösningar för att minska 

behovet av interna resurser. Figur 1 illustrerar de två tillvägagångssätten som Cousins menar kan 

användas vid anskaffning av komplexa system.1 

 

Figur 1 – De två olika sourcingalternativen 

Det vänstra alternativet innebär att sourcingorganisationen själva tar ett övergripande systemansvar 

och står för koordinering och integrering mellan systemets olika delar, samt förhandlar med alla 

leverantörer separat. Allt fler enskilda leverantörer har börjat specialisera sig inom ”systems 

integration”, vilket möjliggjort att de idag kan ta mer övergripande ansvar och leverera ett helt 

system till beställaren. Denna alternativa strategi illustreras till höger i figur 1.2 

I rapporten undersöks hur sourcingprocessen går till på FMV vid upphandlingar av komplexa system, 

där fokus ligger på om FMV eller en leverantör ska ta ett övergripande systemansvar. Därefter 

används en strategisk inköpsmodell för att påvisa vilka parametrar som är viktiga vid outsourcing av 

systemansvar.  

                                                           

1
 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 54-55 

2
 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 54-55 
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Tre pågående projekt på FMV presenteras som handlar om vapensystem inom indirekt eld. Indirekt 

eld handlar om att bekämpa mål som inte är synliga från utskjutningsplatsen, vilket utgör ett 

materiellt komplext område där systemen består av ett stort antal komponenter som samverkar med 

varandra. Leverantörens och FMV:s roll har förändrats, och idag jobbar leverantörer inte enbart med 

att leverera komponenter utan att allt mer anta rollen som ansvarig för ett system under hela dess 

livscykel. Detta ställer höga krav hos leverantörerna att besitta kompetens inom integrering av 

system samt underhåll, och inte endast tillverkning av enskilda komponenter.  

1.1 Problembakgrund 
Försvarets Materielverk vill undersöka hur sourcingprocessen av komplexa system kan struktureras 

för enheten indirekt eld. Den grundläggande frågan som ställs är om FMV ska tillhandahålla 

delsystem eller komponenter till Försvarsmakten och själva stå för integreringen av dessa, eller om 

fullständiga systemlösningar bör upphandlas från en enskild leverantör för att på så vis minska 

behovet av interna resurser.  

Detta är ett typiskt så kallat köpa-/tillverkabeslut, eller make-or-buy som det kallas i 

managementlitteraturen, där organisationens struktur påverkas av vilka processer som ska utföras 

internt respektive externt. FMV är dock inte tillverkande i den aspekten att produkter produceras 

internt, men konceptet make-or-buy kan ändå appliceras på om FMV ska outsourca systemansvar 

och koordinering mellan komponenter och tjänster eller om de ska behålla detta internt.  

Det råder osäkerhet om det finns företag som kan, alternativt vill, ta ansvar för att sörja för hela 

systemets livscykel som kan sträcka sig över decennier. Leverantörsutbudet kan variera beroende på 

projektets omfattning och tekniska områden och det är inte alltid möjligt att hitta en leverantör som 

kan eller är villig att ta ett systemansvar. Om så är fallet att det existerar en marknad med 

leverantörer som kan tillhandahålla hela systemlösningar, måste FMV analysera de parametrar som 

styr huruvida det blir lönsamt sett ur ett livscykelperspektiv att välja detta alternativ, jämfört med att 

anskaffa delsystem och själva integrera dessa. För att ge analysen ytterligare en dimension används 

därefter en strategisk inköpsmodell tillsammans med teorier om komplexa system för att se vilka 

praktiska åtgärder som kan genomföras för att förbättra sourcingprocessen. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att besvara frågan om vilka parametrar FMV bör beakta för att i 

framtiden kunna anskaffa krigsmateriel, samtidigt som organisationen minskar i storlek. Målet är att i 

rapporten utarbeta en strukturerad metod åt FMV som kan användas som stöd i sourcingprocessen 

av komplexa system. Denna metod inkluderar problemet om FMV bör ta systemansvar vid 

anskaffning eller inte, samt vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid outsourcing av 

systemansvar. Det forskningsmässiga bidraget med rapporten är att komplettera inköpsmodellen the 

strategic supply wheel ur ett perspektiv av komplexa system, och se hur modellen påverkas genom 

att granska den ur detta perspektiv.  

1.3 Avgränsningar 
Processen som uppstår då Försvarsmakten får ett behov av renovera, eller att anskaffa ny eller 

kompletterande materiel är vanligtvis lång och komplex. Denna rapport är avgränsad till att inte 

fokusera på själva upphandlingen eller hur FMV bör kravspecificera i upphandlingar. Detta anses vara 

ett för omfattande område för att rymmas i detta examensarbete under den tidsmässiga 
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begränsningen. Rapporten har begränsats till att endast undersöka anskaffning av komplexa system 

då vissa anskaffningar av enklare materiel kan ske mer rutinmässigt och inte har någon större 

inverkan på FMV som organisation. 

Vid FMV:s upphandlingar är lagen om offentlig upphandling en central punkt att beakta. Då detta i 

sig är ett omfattande ämne har det valts att inte fördjupa diskussionen runt rättsliga konsekvenser av 

olika typer av upphandlingar. Istället har undersökningen fokuserat på att optimera besluten 

baserade på generella förpliktelser företag måste följa.  

Tre pågående projekt på FMV inom indirekt eld har tillhandahållits där modellen har applicerats. 

FMV som organisation har ett flertal avdelningar med olika kompetenser och förmågor, och denna 

modell har endast applicerats på de tre fallstudier som presenteras och därmed har övriga 

organisationens avdelningar avgränsats.  

1.4 Läsanvisning och rapportens struktur 
Inledningsvis presenteras den grundläggande frågeställningen till denna rapport samt den teoretiska 

referensram som använts för att beskriva frågeställningen. Därefter presenteras metoden och 

tillvägagångssättet som använts för att besvara frågeställningen och den empiriska undersökning 

som utförts på FMV. Baserat på teorin och denna empiri analyseras tre fallstudier. Stora delar av de 

teoretiska modeller som appliceras på de tre fallstudierna behöver inte anpassas för varje enskilt fall. 

Därför presenteras den huvudsakliga teorin som berör FMV som organisation i analysen av fallstudie 

ett. Därefter analyseras endast de teoretiska skillnaderna som påvisats mellan de tre olika 

fallstudierna. Det innebär att analysdelen inte är rekommenderad att läsas fall för fall utan läsaren 

bör följa en kronologisk ordning för att kunna följa alla resonemang. Efter analysen presenteras de 

slutsatser som kan dras av analysen samt en diskussion kring denna. Slutligen presenteras resultatet 

av denna rapport i en modell, anpassad efter de förutsättningar FMV står inför, och förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  



4 

2. Teoretisk referensram 
En inköpsavdelnings bidrag till den övergripande organisationens framgång har på senare tid blivit 

uppmärksammat av en mängd forskare, vilket har lett till att inköp har blivit allt mer strategiskt i 

många organisationer.3 Detta har gett upphov till att ett flertal nya teorier har uppstått kring vilken 

organisationsstruktur som mest lämplig, vilka kompetenser som inköpsorganisationen bör besitta 

och om produktion bör ske internt eller om den kan outsourcas.  

Utgångspunkten för hur beslut fattas om huruvida en organisation bör köpa eller tillverka är McIvors 

modell av outsourcing (se figur 2). Denna modell ligger till grund för den teoretiska referensramen i 

denna rapport. Sourcingprocessen består av två huvudsakliga steg, där det första steget är att 

bestämma om aktiviteten ska utföras internt eller outsourcas till en extern leverantör. Detta beslut 

grundas enligt McIvors modell ur en analys av tre områden: processens bidrag till organisationens 

konkurrensfördelar, samt hur processen utförs relativt sina konkurrenter. Baserat på denna analys 

kan organisationen därefter välja en lämplig sourcingstrategi. Steg två är att implementera strategin 

där bland annat ett beslut måste fattas om vilka kriterier en leverantör ska leva upp till för att kunna 

leverera produkten eller tjänsten.4  

 

Figur 2 – McIvors modell för outsourcing 

                                                           

3
 A Strategic model for the formulation of an effective make or buy decision (1997),  McIvor et al, s 169 

4
 Performance Management and the outsourcing process (2009), McIvor et al, s 1029 
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2.1 Steg 1 - Make-or-Buy 
Beslutet om make-or-buy handlar i huvudsak om vad en organisation ska konkurrera med och vilka 

processer som kan outsourcas. Strävan efter högre effektivitet och kostnadsreduceringar har tvingat 

organisationer att specialisera sig på en begränsad mängd områden. Det har lett organisationer till 

att outsourca aktiviteter och tjänster som tidigare utförts internt.  Outsourcing har tidigare handlat 

om att externalisera tjänster som inte bidrar till organisationens konkurrensfördelar, exempelvis 

lokalvård, säkerhet eller catering. På senare tid har dock mer kritiska aktiviteter som design, 

produktion och logistik börjat outsourcas.5 

Outsourcing används inte endast i hopp om att försöka reducera kostnader, utan även till att 

möjliggöra för en organisation att kunna utveckla sina interna förmågor och utnyttja de 

specialförmågor som leverantörer besitter. Förutom potentiellt minskade kostnader och ökad 

effektivitet kan outsourcing även användas till att hantera osäkerhet kring efterfrågan och för att ta 

del av leverantörers möjlighet till skalfördelar. Organisationer måste fatta ett beslut om hur de ska 

positionera sig gentemot andra leverantörer och därefter dra gränser vart ansvarsområden börjar 

och slutar i värdekedjan.6 

Beslutet rörande Make-or-buy är en utmaning för inköpsorganisationer då en organisation sällan har 

alla de färdigheter och resurser som krävs för att designa eller tillverka en fullständig produkt internt. 

Make-or-buy är en viktig fråga då detta beslut definierar hur hela organisationsstrukturen kommer 

att se ut, beroende på vad som beslutas att göras internt och externt. Teorier om make-or-buy har en 

stor mängd begreppsmässiga grunder med utgångspunkter från olika discipliner. Två inflytelserika 

teorier rörande make-or-buy är Transaction Cost Economics (TCE) och Resource Based View (RBV).7 

Transaction Cost Economics 

Transaktionskostnader definieras som de kostnader som uppstår genom att planera, anpassa och 

koordinera utbyten av varor eller tjänster mellan organisationer, exempelvis kostnader för att 

förhandla med en leverantör eller eventuella investeringar hos denne. TCE anger de ekonomiska 

förutsättningar under vilka en organisation bör fatta ett beslut att utföra en aktivitet internt och 

under vilka förutsättningar de bör hantera det externt. Inköpsorganisationens roll är att söka efter 

tänkbara leverantörer, välja ut den mest lämpliga, skriva kontrakt och därefter säkerställa att 

leverans sker och enligt specifikationen. Ju större transaktionskostnaderna blir, desto större blir 

sannolikheten att organisationen väljer att utföra processen internt. TCE-modellen presenterar ett 

tydligt och strukturerat ramverk för att hjälpa inköpsorganisationen i beslutsprocessen genom att 

kvantifiera transaktionskostnaderna.8 

                                                           

5
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 45 
6
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 46 
 
7
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 48 
8
 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 30-31 
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Enligt TCE bör organisationer se transaktionsspecifika investeringar som det huvudsakliga avgörandet 

för om ett ekonomiskt utbyte bör hanteras internt.9 Trots att kostnadsskäl är en viktig orsak till att 

outsourca en aktivitet så måste dock också konsekvenser av förlorad kompetens beaktas. När en 

aktivitet upphör att utföras internt så sjunker kunskapen om den specifika aktiviteten inom 

organisationen samtidigt som kompetensen kring integrering av de aktuella produkterna eller 

tjänsterna blir lägre. Processen är långsam vilket innebär att kompetensförlusten inte blir omedelbart 

märkbar. Inledningsvis kan kostnadsmässiga fördelar framträda av att aktiviteten outsourcas, men på 

lång sikt påverkar det kostnaderna för integrering i takt med att den interna kunskapen sjunker.10 

Transaktionskostnader uppstår då tillgångar blir bundna till en specifik transaktion, men även 

osäkerhet på marknaden kan leda till oförutsägbara kostnader. Med bundna tillgångar menas nivån 

av anpassning som måste göras i samband med en viss transaktion. Transaktioner med stora bundna 

tillgångar leder till kostnader som har lite eller inget värde alls utanför transaktionen.11 Kostnaderna 

kan vara fysisk bundna tillgångar genom produkt- eller tjänsteanpassning, mänskligt bundna 

tillgångar genom specialiserad kunskap inblandad i transaktionen eller lägesspecifika tillgångar. En 

annan transaktionsmässig egenskap som kan påverka kostnaden är ovisshet om framtiden genom att 

organisationer inte vet hur en leverantörs beteende kommer förändras, eller ovissheten i att förutse 

teknikskiften eller förändring i tillgång och efterfrågan.12 

Om handel mellan företag kräver investeringar i den specifika relationen kan ena parten bli utsatt för 

opportunistiskt beteende, vilket innebär att leverantören utnyttjar köparens beroendesituation och 

sätter höga priser för sin vara eller tjänst. TCE-teorin hävdar att risken för opportunism är störst när 

ett utbyte kräver att en eller båda parter gör betydande transaktionsspecifika investeringar då en 

beroendesituation kan uppstå mellan organisationerna.13 Trots att både bundna tillgångar och 

osäkerhet är viktiga faktorer så är de bundna tillgångarna ansedda som den mest kritiska ur ett TCE-

perspektiv. När de bundna tillgångarna är höga så är det mest sannolikt att processen utförs internt, 

eftersom den specifika tillgången blir för kostsam att omfördela på externa leverantörer.14  

Enligt TCE bestämmer egenskaperna av transaktionen om internalisering, marknaden eller en 

strategisk allians är den mest effektiva ledningsstrukturen. De viktigaste faktorerna som kan skapa 

transaktionssvårigheter är att irrationella beslut fattas på grund av bristande information, 

opportunism eller små förhandlingsmöjligheter. Små förhandlingsmöjligheter innebär i vilken 

utsträckning en köpare har alternativa leverantörer som kan tillgodose behoven. Dessa 

transaktionssvårigheter och tillhörande kostnader ökar när transaktioner karaktäriseras av bundna 

tillgångar, osäkerhet och sällsynthet.15 

                                                           

9
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 45-46 
10

 The effect of learning on the make/buy decision, Anderson and Parker, 2002, s 314 
11

 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 32 
12

  How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 47 
13

 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 30 
14

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 47 
15

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, 
2009, s 47 
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Då de påverkande faktorerna kring TCE har definierats kan det visas hur dessa aspekter leder till 

vilket beslut som bör fattas rörande make-or-buy. Om handel mellan två företag inte kräver någon 

betydande investering utan det råder fri konkurrens mellan flera företag är köpa att föredra. Beslutet 

kring make-or-buy handlar enligt TCE om effektivitet; det optimala valet blir det som minimerar 

transaktionskostnaderna i varje köp. Då nivåerna av bundna tillgångar och osäkerhet är låga så är 

marknaden mer effektiv då konkurrens råder, men i motsatt fall där tillgångarna blir bundna så ökar 

risken av opportunistiskt beteende vilket leder till alternativen att antingen integrera leverantörens 

verksamhet med sin egen, eller att utföra arbetet på egen hand och på så sätt inte bli beroende av 

marknaden.16 

TCE fokuserar på kostnader av olika slag, men att minska transaktionskostnader är inte den enda 

faktorn som påverkar utfallet av outsourcing. Resource based view lyfter fram ytterligare en aspekt, 

vilket är organisationernas kompetens och hur den kan användas för att uppnå högre 

konkurrenskraft.  

Resource Based View 

En alternativ teori för att konkretisera outsourcing är RBV-synsättet som ser organisationen som en 

samling tillgångar och resurser som kan skapa konkurrensfördelar om de används på ett särskiljande 

sätt. RBV är ett viktigt synsätt beträffande outsourcing då det tar hänsyn till organisationers förmåga 

i processer relativt sina konkurrenter och förklarar varför vissa aktiviteter sköts bäst internt.17 Det 

resursbaserade synsättet ser organisationen som en samling tillgångar och resurser som kan skapa 

konkurrensfördelar om de utnyttjas på ett lämpligt sätt. För att en resurs ska kunna skapa 

konkurrensfördelar så måste den uppfylla ett antal kriterier.  

 Den ska tillföra värde 

 Den ska vara sällsynt 

 Den ska vara svår att imitera 

 Den ska vara lämpligt organiserad 

 

Resurser och förmågor är värdefulla om de möjliggör för organisationen att kunna utnyttja 

möjligheter och bemöta hot på marknaden. Sällsynthet är relaterat till antalet konkurrenter som 

innehar likvärdiga resurser. Om flera konkurrenter innehar den värdefulla resursen så bidrar den 

troligtvis inte till stärkta konkurrensfördelar. Att resursen inte ska gå att imitera handlar om att 

bestämma hur hållbar resursen är som konkurrensfördel på sikt. Om den är enkel att imitera är den 

inte är hållbar som konkurrensfördel mer än tillfälligt. Slutligen måste organisationen vara 

organiserat på ett sätt som möjliggör att sina resurser och förmågor kan utnyttjas på ett sådant sätt 

att konkurrenskraften stärks.18 

Det resursbaserade synsättet är viktigt att beakta vid outsourcing eftersom utmärkande prestationer 

utförda i en organisation förklarar varför sådana aktiviteter utförs internt och inte externt. En viktig 

fråga inom RBV är hur en organisations förmågor utvecklar och påverkar organisationens 

                                                           

16
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R. (2008) s 26 

17
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, 

2009, s 45-46 
18

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 47 
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konkurrensmässiga position och prestationer. Ett sätt är att en organisations gränser bestäms genom 

att jämföra de interna förmågorna med konkurrenternas förmågor. På grund av detta beror 

outsourcingbeslutet på organisationens förmåga att kunna utveckla förmågor och att kunna 

upprätthålla sina utmärkande prestationer relativt sina konkurrenter. Aktiviteter i vilka 

organisationen saknar de nödvändiga resurserna eller förmågorna kan då outsourcas enligt RBV-

synsättet, alternativt kan organisationen anskaffa kompletterande förmågor från externa 

leverantörer på områden där de inte själva kan uppnå fördelar genom att utföra aktiviteterna 

internt.19 Beslutet kring make-or-buy beror därmed på i vilken utsträckning åtagandena kan utföras 

av organisationens befintliga förmågor och kostnaderna för att utveckla dessa förmågor.20 

Till skillnad mot TCE så ses organisationer ur RBV-perspektivet som enheter som kan kombinera 

resurser för att skapa effektivitet som inte redan finns på marknaden. Tillvägagångssättet är att först 

undersöka vad organisationen kan göra internt och vilka befintliga förmågor som behövs för att 

skapa varan eller tjänsten. En enda organisation kan dock sällan besitta alla förmågor som behövs för 

att kunna skapa alla de önskade produkterna eller tjänsterna och samtidigt kapitalisera på de 

befintliga möjligheterna. Om organisationen inte kan besitta alla förmågor finns enligt RBV tre 

alternativa förfaranden.21 

 Organisationen kan försöka att utveckla förmågan internt 

 Organisationen kan förvärva ett företag som redan besitter förmågan 

 Organisation kan välja att köpa från en extern leverantör 

 

Valet mellan dessa alternativ baseras på kostnaden för att utveckla och förvärva de önskade 

resurserna. Det finns flera anledningar till varför det kan bli kostsamt att utveckla resurserna internt. 

 Historisk kontext  

Kostnaden för att utveckla särskilda förmågor gjordes vid en tidpunkt under vissa 

omständigheter som inte längre är möjliga 

 Vägvalsberoende  

Vissa förmågor kan endast utvecklas genom en lärandeprocess 

 Social komplexitet  

Vissa förmågor är kostsamma att utveckla på grund av att de är socialt komplexa, till exempel 

organisationskulturen eller deras rykte. Dessa typer av förmågor är svåra att utveckla på kort 

sikt och behöver ett långsiktigt strategiskt arbete för att uppnås 

 Svåra att uppnå  

Förmågor kan vara svåra att utveckla då kopplingen mellan en förmåga och en 

utvecklingsprocess är oklar. Lean produktion är ett exempel på en förmåga som många vill 

uppnå men som samtidigt kan vara svår att utveckla 

                                                           

19
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 47 
20

 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 35 
21

 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 35-36 
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När kostnaderna för att utveckla de interna resurserna är oskäligt höga så måste organisationen hitta 

kompetensen utanför sin organisationsgräns. Resurser kan antingen förvärvas från ett annat företag 

eller så kan de köpas in från en extern leverantör. Om kostnaderna för att uppnå kompetensen 

internt är höga är det sannolikt att organisationen köper från en extern leverantör enligt RBV-

modellen.22 

Relationen mellan RBV och TCE 

Ett växande litteraturområde hävdar att TCE och RBV kompletterar varandra. Detta baseras på att de 

teoretiska perspektiven ensamma inte kan motivera ett outsourcingbeslut. Till exempel bör en 

organisation som har de resurser som krävs för att utveckla en förmåga som är svårimiterad och 

möjligheten till opportunism är hög internalisera aktiviteterna. Teoriernas kompletterande baseras 

på ett antagande att vissa tillgångar och särskiljande förmågor har en liknande egenskap; att de är 

svåra att imitera eller att handla med. 23 

TCE fungerar främst som optimering av styrningen av organisationsstrukturen för att organisera 

ekonomiska aktiviteter, medan RBV fokuserar på organisationens konkurrensfördelar genom 

resursanalyser. Outsourcingbeslut påverkas därför i praktiken både av organisationers kompetenser 

och TCE-variabler som bundna tillgångar och opportunism. Utvecklingen av förmågor påverkas starkt 

av organisationens konkurrensmässiga prioriteringar, exempelvis kostnad, leveranstid eller kvalitet. 

Att fokusera på att utveckla särskiljande förmågor är centralt för RBV, vilket i sin tur har viktiga 

konsekvenser för vilka aktiviteter som borde utföras internt och vilka som kan outsourcas.24 

Organisationer kan tillämpa outsourcing som ett sätt att erhålla prestationsförbättringar i form av 

lägre kostnader, högre kvalitet och bättre tjänster, men den potentiella förbättringen måste 

balanseras mot de rådande förhållandena på utbudsmarknaden. Det är inom detta område TCE kan 

bistå med hjälp genom att bedöma leverantörers prestationer och på så vis ge ett utökat underlag till 

beslutet om att outsourca eller att utföra aktiviteten internt.25 TCE ger en god teoretisk grund för att 

analysera marknaden för outsourcingbeslutet medan, ur ett RBV-perspektiv, samarbete mellan olika 

organisationer ska användas för att få tillgång till och utveckla kompletterande resurser som bidrar 

till konkurrensfördelar.26 

2.1.1 Att välja rätt sourcingstrategi 

Med hjälp av TCE och RBV har Ronan McIvor utvecklat ett strategiskt ramverk kring outsourcing i 

syfte att hjälpa att förstå vilka aktiviteter som bör behållas internt och vilka som kan outsourcas. Att 

implementera en framgångsrik sourcingstrategi enligt McIvors modell är en process som kräver en 

analys av följande tre parametrar för att kunna vidta lämplig strategi. 

 Organisationernas skicklighet relativt andra att utföra processen 

                                                           

22
 Strategic Supply Management, Cousins et al, 2007, s 35-37 

23
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 

2009, s 47-48 
24

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 47-48 
25

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 48 
26

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 48 
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 Processens bidrag till organisationens konkurrenskraft 

 Risken att opportunism uppstår vid en eventuell outsourcing av processen 27 

Relativ skicklighet i processen 

Att kunna identifiera vilka aktiviteter som utförs bättre än konkurrenter och behålla dessa internt är 

en av de tre fundamentala faktorerna i McIvors ramverk för outsourcing. En organisations 

övergripande framgång beror på om de utför en specifik process bättre än sina konkurrenter och att 

förmågan att utföra denna är mycket svår för konkurrenter att replikera både tids- och 

kostnadsmässigt. Det är därför viktigt att kunna identifiera dessa processer som organisationen har 

en ledande konkurrenskraft inom för att kunna behålla dem inom organisationsgränserna. Processer 

som bedöms kunna utföras lika bra eller bättre av andra företag kan outsourcas om andra 

leverantörer som fokuserar på just denna process kan erbjuda mer värde för pengarna då de kan 

uppnå ekonomiska skalfördelar. Om en process utförs på ett sätt som är svårt att imitera men på sikt 

ändå kommer att kunna utföras av andra är det inte heller av lika stor strategisk vikt att behålla den 

internt.28 

Bidrag till organisationens konkurrensfördelar 

Nästa steg är att bedöma hur en process bidrar till organisationens konkurrensfördelar. Dessa 

processer kan möjliggöra lägre interna kostnader och/eller differentiering gentemot konkurrerande 

företag. Processer som är kritiska för konkurrensfördelarna hos organisationen bör stanna internt 

och strategier bör sättas upp för att vidmakthålla denna fördel. Om en process utförs på ett bra sätt 

men inte bidrar till något mervärde så är det osannolikt att kunden kommer att beakta detta vid 

köpet av varan eller tjänsten. Detta innebär att dessa mindre viktiga processer kan outsourcas då de 

inte möjliggör vidare differentiering eller lägre kostnader.29 

Opportunism 

Vid val att outsourca en process måste risken för att opportunism uppstår beaktas. Det finns flera 

indikatorer på att opportunism kan uppstå i samband med en outsourcingprocess. Till exempel om 

stora materiella eller immateriella investeringar måste göras hos en leverantör för att varan eller 

tjänsten ska kunna levereras innebär det kostnader för den specifika relationen. Om det dessutom 

endast finns ett fåtal leverantörer att förhandla med är risken stor att leverantören utnyttjar sin 

maktposition och sätter höga priser vid förhandling och omförhandling av kontrakt. Komplexa 

beroenderelationer med leverantörer kan alltså öka risken för opportunism.  

Om det bedöms att risken för opportunism är stor vid en anskaffning bör organisationen, om möjligt, 

behålla processen internt. Det går dock att förhandla fram kontrakt som minskar risken för 

opportunism genom att utveckla djupare relationer med leverantören.30 Ytterligare ett sätt att 

minska opportunism är att innan outsourcing av en komplex process försöka reducera komplexiteten 

genom att dela upp processen i mindre delar så att effekterna av processen blir tydligare och lättare 

                                                           

27
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 26 

28
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 26 

29
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 26-27 

30
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 27-28 
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att mäta. Genom att reducera komplexiteten kan då antalet potentiella leverantörer öka, vilket leder 

till minskad opportunism genom högre konkurrens.31 

McIvor har utvecklat en matris (se figur 3) som tar hänsyn till den relativa skickligheten i processen, 

hur aktiviteten den bidrar till organisationens konkurrensfördelar och risken för opportunism. 

Matrisen ger riktlinjer till vilken sourcingstrategi som kan vara mest lämplig för den aktuella 

processen. En kompletterande bild med fullständiga förklaringar och hur den används är presenterad 

i Bilaga 1. 

2.1.2 Sourcingstrategier enligt McIvor 

 

Figur 3 – McIvors sourcringstrategier 

Kvadrant ett 

Den första kvadranten inkluderar processer som är kritiska för organisationens framgång och där 

konkurrenter eller leverantörer är mer kapabla till att utföra processen relativt hur den utförs 

internt. I detta fall måste organisationen bedöma hur processen kan förbättras genom att utveckla 

den internt eller vilka trade-offs som uppstår vid outsourcing av processen.  

                                                           

31
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 27-28 
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Investera och behåll aktiviteten internt 

Detta alternativ innebär att organisationen investerar i resurser som gör att de befintliga skillnaderna 

i kompetens gentemot konkurrenterna utjämnas. Huruvida detta är rimligt beror på om den relativa 

skillnaden i kompetens är stor eller liten. När skillnaden är liten och det inte krävs stora tids- eller 

resursinvesteringar för att utveckla kompetensen kan det vara lämpligt att behålla processen internt. 

Om antalet potentiella leverantörer är begränsade kan det också vara lämpligt för organisationen att 

välja att inte outsourca aktiviteten då risken för opportunism blir stor.32 Likaledes kan det vara 

lämpligt att internalisera en aktivitet om det råder osäkerhet kring de yttre faktorerna. Vid 

outsourcing krävs det att avtal skrivs mellan organisationerna, vilket kan vara svårt att utföra om 

sannolikheten är stor att det uppstår oväntade förändringar på marknaden. Konsekvensen av en 

yttre förändringar kan leda till att kontrakt måste omförhandlas, och därför är det särskilt viktigt att 

avtalet skrivs med detta i åtanke om aktiviteten väljs att ändå utföras externt.33 

Att investera för att utveckla verksamheten och behålla den internt är mest lämpligt om exempelvis 

tekniken i processen befinner sig i ett tidigt stadie av utvecklingen och erbjuder möjlighet till 

framtida tillväxt, eller om skillnaderna i kompetens mellan leverantörer och organisationen i fråga är 

små och kan minskas genom internt förbättringsarbete.34 Ytterligare en avgörande faktor för om 

aktiviteten ska utföras internt eller externt är om aktiviteten är svår att imitera eller inte. Om så är 

fallet blir det svårare för konkurrenter och leverantörer att prestera bättre och därmed är 

sannolikheten stor att organisationen kan behålla sin relativa utmärkande förmåga.35 

Outsourca aktiviteten 

Om förmågan hos leverantörerna att utföra en process är avsevärt bättre än den är internt kan det 

vara svårt att motivera de omfattande investeringar som krävs för att komma ifatt 

kompetensmässigt. Att outsourca processen blir då lämpligt eftersom kostnaderna blir för höga för 

att minska kompetensklyftan mellan företagen. Även om processen kan anses addera värde kan 

förändringar på marknaden leda till att processen hos konsumenten anses som mindre viktig. Om 

detta kan förutspås är det rimligt att outsourca aktiviteten då den i framtiden inte kommer bidra till 

någon strategisk fördel.36 En annan anledning till att välja outsourcing är att aktiviteten kan förändras 

i framtiden på grund av teknikskiften eller att organisationen av olika anledningar tappar förmågan 

att kunna utveckla den på ett lämpligt sätt.37 

Kvadrant två 

Den andra kvadranten inkluderar processer som är kritiska för organisationens konkurrenskraft och i 

regel utförs bättre än andra leverantörer. Den kan vara lämpligt att behålla processen internt men i 

vissa fall kan outsourcing vara tänkbart.  

                                                           

32
 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, 

2009,s 58 
33

 Beyond make-buy: Internalization and integration of design and production, Ulrich and Ellison, 2005, s 8 
34

 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 28-29 
35

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 58 
36

 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 28-29 
37

 How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation, McIvor, R., 
2009, s 58 



13 

Behåll aktiviteten internt och utveckla den 

Denna strategi innebär att processen behålls internt och vidareutvecklas för att vidbehålla framtida 

fördelar gentemot konkurrenter och leverantörer. Om skillnaden i utförande gentemot leverantörer 

har byggts upp under en lång tid och utförandet anses komplext kan det bli mycket svårt för 

konkurrenter att imitera processen, vilket leder till inte bara tillfälliga utan även framtida 

konkurrensfördelar uppnås. Då processen anses vara svårimiterad och bidrar till ökade 

konkurrensfördelar så är det alltså lämpligt att fortsätta att utföra den internt. Outsourcing kan i 

detta fall vara svårt då det inte finns någon som kan utföra processen lika effektivt utan att det krävs 

betydande investeringar.38 

Outsourca aktiviteten 

Det ideala fallet för en organisation skulle innebära att behålla alla kritiska aktiviteter som bidrar till 

stärkt konkurrenskraft internt. Dock finns sällan de resurser som krävs för att vidmakthålla alla dessa 

processer på lång sikt. De processer som på sikt anses kunna imiteras av andra blir då inte lika 

motiverade att behålla internt och kan därför outsourcas. En organisation som producerar komplexa 

produkter kan välja att outsourca produktionen av delsystem och istället fokusera på att integrera 

delsystemen till en helhet, då de på sikt kommer förlora sin konkurrenskraft när andra företag 

effektiviserar sin egna produktion. Att outsourca en process som bidrar till en ökad konkurrenskraft 

och som utförs bättre än andra kan ske då processen på sikt kan komma att imiteras av andra samt 

när fokus läggs på ett färre antal nyckelkompetenser och outsourcar andra för att minska de interna 

resurskraven.39 

Kvadrant tre 

I denna kvadrant i matrisen finns de processer som inte bidrar till konkurrensfördelar och där andra 

kan utföra processen bättre. Dessa processer bör undvikas att utföras internt. 

Outsourca 

Om det är möjligt bör processer som inte bidrar till organisationens konkurrensfördelar och generellt 

utförs sämre än andra alltid outsourcas. Denna kvadrant kan innehålla alla de rutinprocesser som 

sker i en organisation, till exempel lokalvård och lönekontor. Vid val av vilken outsourcingstrategi 

som ska väljas måste hänsyn tas till risk för opportunism. Processen kan då outsourcas till en 

specialistorganisation som enbart fokuserar på denna typ av process. Om processen är komplicerad 

bör organisationen upprätta en relationsstrategi och genomföra närmare samarbeten med 

leverantören.40 

Kvadrant fyra 

I den fjärde kvadranten är organisationen mer kompetent än sina konkurrenter i en process som inte 

är kritisk för organisationens konkurrensfördelar. Det finns då två olika sourcingstrategier att 

tillämpa. 

Outsourca aktiviteten 

Huvudanledningen till att outsourcing kan vara att föredra då en process utförs särskiljande jämfört 

med andra leverantörer men inte bidrar till ökad konkurrenskraft är att mer fokus istället kan läggas 

                                                           

38
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 29-30 

39
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 30 

40
 What is the right outsourcing strategy for your process? McIvor, R., 2008, s 30 
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på de processer som är viktiga för organisationens konkurrensfördelar. Om det finns en leverantör 

med liknande förmågor så kan sourcingorganisationen välja att ingå i ett så kallat supplier-

developmentprojekt för att hjälpa leverantören att uppnå organisationens nuvarande kompetens. 

Detta leder dock till att organisationen binds till leverantören och tillfälle för opportunism kan på sikt 

uppstå.41 

Behåll aktiviteten internt 

I vissa fall kan det vara svårt att outsourca en process genom att till exempel överföra personal och 

utrustning till en leverantör. Ett annat alternativt är att det inte finns någon leverantör som vill ingå i 

ett samarbete då det anses finnas en för liten potential för ekonomisk vinst eller för få kunder. Vid 

dessa tillfällen är det lämpligt att behålla aktiviteterna internt.42 Ett alternativt tillvägagångssätt kan 

vara att utnyttja den interna förmågan till att starta upp en ny avdelning, en så kallad spin-off 

verksamhet för att utnyttja resursernas potential.43 

Författaren till modellen har utöver denna matris skapat ett flödesschema som följer samma princip, 

men som ytterligare förtydligar hur rätt sourcingstrategi väljs. Detta flödesschema presenteras i 

Bilaga 2. En central utgångspunkt i denna modell är att outsourcingbeslutet ska kopplas till 

organisationens strategi. Därför angrips bidraget till konkurrensfördelarna och den relativa förmågan 

först, och därefter opportunismen i samband med outsourcingbeslutet. Trots att parametrarna är 

presenterade i en följd så är det möjligt att använda modellen genom att börja med vilken parameter 

som än passar. Dock är det att föredra att följa flödet i modellen eftersom alla parametrar bör 

beaktas, inklusive relationerna mellan dessa. Flödesschemat ingår för att illustrera förekomsten och 

växelverkan mellan de olika parametrarna i outsourcingbeslutet mer tydligt. 

2.2 Steg 2 – Implementera outsourcingbeslutet 
För att kunna svara på frågeställningen hur FMV:s sourcingprocess av komplexa system kan 

struktureras måste först innebörden av komplexa system definieras. Efter detta presenteras en 

inköpsmodell som tar hänsyn till fem olika faktorer som påverkar en organisation som arbetar med 

strategiskt inköp.  

2.2.1 High cost complex products and systems 

Mike Hobday introducerar begreppet high cost complex products and systems (CoPS) till 

forskningslitteraturen. Det finns ingen enskild eller enkel definition på vad CoPS är för något, men 

CoPS har tre egenskaper som skiljer dem från massproducerade varor. Först och främst är de 

klassade som handelsvaror med höga kostnader, de består av många komplexa, specialtillverkade 

och sammankopplade komponenter som vanligtvis specialanpassas för enskilda kunder eller 

marknader. Ofta är delsystemen i CoPS i sig själva komplexa, kundanpassade och dyra.  

För det andra tenderar CoPS att uppvisa ickelinjära egenskaper med avseende på att små 

förändringar av designen i en komponent kan leda till stora förändringar i andra delar. Detta kräver 

komplicerade kontrollsystem och ibland också nya material och ny design. Den tredje och sista 
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egenskapen är att CoPS vanligtvis produceras i projekt eller i små serier, vilket möjliggör en hög grad 

av medverkan från användarna som genom sina åsikter påverkar utvecklingsprocessen.44 

Handelsvaror är vanligtvis tillverkade av standardkomponenter och konkurrenskraft hos leverantörer 

baseras på förmågan att uppnå stora volymer och skalfördelar, marknadsföring och effektiv logistik. 

CoPS tenderar däremot att tas fram för specifika kunder genom att leverantörer samarbetar 

tillsammans i stora projekt. CoPS-system kan klassas inom olika kategorier. De kan exempelvis vara 

kategoriserade efter sektor (flyg, militär), funktion (kontrollsystem, kommunikation, transport) och 

komplexitet (antalet komponenter och undersystem, design, mängd ny teknologi).45 

Komplexitet definieras som ett mått på antalet komponenter i ett system, bredden av kunskap som 

krävs för att tillverka dem samt hur mycket utveckling som är involverat i produktionen av dem.46 Ett 

system definieras av tre karaktäristiska delar: komponenter, nätverksstrukturen som sammanbinder 

komponenterna och ett kontrollsystem över dessa. Systemet är designat genom samverkan av alla 

delar att utföra ett specifikt ändamål. Inom denna klassifikation så inkluderar CoPS högteknologiska 

komponenter och system och exkluderar mindre komplexa system, oavsett kostnad. Ett exempel på 

detta är bilindustrin. Personbilar består av en mängd olika komplexa delsystem och komponenter, 

men då en stor andel av komponenterna är standardiserade och massproducering sker räknas detta 

inte som CoPS.47 

Som en konsekvens av systemens komplexitet, så ställer nyutveckling av CoPS krav på en djup 

förmåga att förstå begränsningarna och möjligheterna av olika potentiella koncept på system, 

förmågan hos underleverantörer och behoven hos professionella användare som ställer höga krav på 

produkten. Ofta så väljs det egna landets leverantörer på grund av politiska skäl eller de höga 

barriärer för nya företag att ta sig in på CoPS-marknader. Detta leder till att företag ibland dominerar 

marknaden inte på grund av sin konkurrenskraft utan snarare bristen på konkurrens. CoPS-projekt 

som omfattar mycket mjukvara brukar oftast innebära stora risker och många kontinuerliga 

ändringar i kravspecifikationen (genom feedback loops) vilket adderar komplexitet till koordinationen 

av dessa projekt.48 

En viktig kompetens hos en CoPS-leverantör är att den besitter stor kunskap inom ”systems 

integration”, vilket innebär att de innehar förmågan att koordinera mellan företag, politiker och 

andra intressenter att definiera och kombinera all nödvändig indata för ett system och ta ställning till 

hur systemet ska byggas upp. Detta innebär rent praktiskt för leverantören att de måste kunna 

koordinera högteknologiska komponenter, delsystem, mjukvara, kompetenser, ingenjörer, ledare 

och tekniker för att kunna tillverka en produkt. Ju högre kostnad och komplex teknik desto viktigare 

blir kompetensen ”systems integration”, det vill säga att integrera flera delsystem till en helhet 

snarare än att producera de enskilda komponenterna internt.49 Fördelen med att anskaffa en 
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systemlösning och inte stå för egen intern utveckling är att det möjliggör för organisationen att 

minska sina interna kompetensområden och istället fokusera på ett fåtal kärnområden som bidrar till 

ökad konkurrenskraft.50 

Att anta ansvar som systemintegratör ställer stora krav på kompetenser inom kommunikation och 

samordning, och under dessa omständigheter så är en avgörande del av konkurrenskraften hos 

enskilda leverantörer deras förmåga att driva multiföretagsprojekt. I CoPS-nätverk skapar företagen 

nätverk och utnyttjar dess fördelar genom multiföretagsprojekt.51 

Hobday menar att projektens omfattning kommer att påverka vilken organisationsstruktur som är 

mest lämplig att använda. Vid beställning av komplexa system så bedrivs verksamheten bäst i 

projektform då flera företag ofta samarbetar inom projektet, medan linjeverksamhet är mer lämplig 

vid massproduktion. Anledningen till att CoPS-utveckling bäst sker i projektform är att det annars blir 

svårt att kommunicera och koordinera på ett flexibelt sätt mellan de företag som är involverade i de 

olika stegen av utvecklingsprocessen och produktionen.52 

Det finns flera områden där problem kan uppstå för CoPS-leverantörer, vilka tillsammans kan orsaka 

frekventa fel inom ramen för leveranstider och kostnadsmål, speciellt stora projekt som blir klara för 

sent och överskrider budgeten. Det beror på den medförda tekniska svårigheten i att designa och 

producera CoPS. Exempel på dessa problemområden är bristfällig hantering av leverantörsrelationer, 

olämpliga organisationsstrukturer och ineffektiva processer.  

Inom CoPS finns inga klara överenskommelser om ”best practice” för att minimera vanligt 

förekommande problem. Det finns få erkända managementverktyg eller teorier som är allmänt 

accepterade, och de som finns är mycket svåra att göra tillämpbara mellan de olika sektorerna inom 

CoPS. Detta kan jämföras med massproduktion av handelsvaror som kan använda sig av bland annat 

lean production, total quality management och ständiga förbättringar som blivit ansedda som 

hjälpsamma genomförandeverktyg.53 Dessa verktyg är av låg nytta vid CoPS-projekt och kräver stora 

modifikationer för att kunna tillämpas.54 

Henderson och Clark visar vikten av sammankopplingar mellan komponenter och undersystem vid 

utveckling av olika konceptlösningar för systemet.55 Beslut om hur komponenterna integreras med 

varandra för att skapa en helhet kräver kunskap om komponenternas tekniska design och hur dessa 

är implementerade i verkligheten. Andelen olika tänkbara koncept kan ställa avsevärda 

koordineringsproblem för CoPS-leverantörer, speciellt då systemintegreraren, användarna och 

tillsynsmyndigheter på förhand måste komma överens om systemets nyutvecklingsnivå. I vissa fall 

fortsätter utveckling av systemet långt efter leveransen av produkten, då nya funktioner adderas till 
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systemet eller befintliga blir modifierade. Ju större andel komponenter och undersystem som finns, 

desto svårare blir besluten om bästa koncept bli att fatta. För mycket avancerade system kan 

möjligheten att internt koordinera alla systemets förmågor bli omöjligt då inga företag besitter den 

kompetens som krävs för att kunna utveckla alla komponenter internt.56 

Politiker brukar även bli involverade i utvecklingen av CoPS-projekt då de kan inkludera allmänna 

säkerhetsregler som måste efterföljas, vilket kan ändra systemets design. I CoPS-projekt med en 

högre grad av komplexitet så kan beslut ofta styras av politik och föreskrivanden i situationer där låg 

konkurrens råder, till exempel vid upphandlingar av militära system.57 

2.2.2 Nyckelfaktorer vid outsourcing av CoPS-projekt 

Jin et al menar att då inga enstaka organisationer kan specialisera sig inom alla tekniska områden 

som ger en helhetslösning så är det nödvändigt att outsourca delar av CoPS-produktionen. Då 

systemen blir komplexa så påverkas valet av leverantör annorlunda jämfört med hur outsourcing går 

till vid massproduktion. Stora delar av outsourcinglitteraturen behandlar massproducerade varor, 

medan en begränsad mängd forskning har gjorts kring outsourcing av komplexa system och vilka nya 

krav det ställer på leverantören. En modell har utvecklats av Jin et al som studerar vilka faktorer som 

är viktiga vid outsourcing av komplexa system. Modellen de tagit fram tar hänsyn till både ”hard 

capabilites” såsom tillverkning och teknisk kompetens, men även ”soft capabilities” såsom 

företagskultur och hur relationer kan påverka hur framgångsrikt CoPS-projektets utfall blir.58  

Modellen tar hänsyn till hur fyra huvudsakliga områden påverkar outsourcingprocessens utfall 

positivt.  

 Infrastruktur för produktion 

Både materiella och immateriella resurser är viktiga, såsom finansiella resurser, Total 

Quality Management system (TQM) och kontrollsystem för att minska ledtider. Men 

även tillverknings- och testutrustning, kompetens hos medarbetarna och flexibilitet i 

organisationen om plötsliga ändringar uppstår i projektet 

 Teknikinfrastruktur 

Teknisk kompetens är den grundläggande förutsättningen en leverantör bör uppfylla. 

Detta innebär att organisationen har god forsknings- och utvecklingskapacitet (FoU) om 

projektet innefattar nyutveckling av produkter. Informationssystem och FoU-labb där 

felsökning av CoPS-produkten kan ske är viktiga, och självklart om organisationen har 

den rätta kompetensen för detta internt 

 Nivån av samarbete 

CoPS-nätverk kräver att alla deltagandeorganisationer kan samarbeta tätt med varandra 

och att de har tillit till sina underleverantörer och beställare. Leverantörens åtaganden i 

att vara villiga att hjälpa andra delar av nätverket är därför mycket viktig 

 Skillnader i företagskultur 
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Förenlighet mellan företagens strategiska mål och projektets affärsvärde bör tas hänsyn 

till för att inköpsorganisationens mål ska kunna uppnås 

Inom dessa huvudområden har Jin et al delat upp faktorerna i delområden, och tagit reda på vilka 

faktorer som påverkar CoPS-projektet ur ett kostnads-, tids- och kvalitetsperspektiv. 

Kostnadsperspektivet beräknas genom huruvida den initiala kostnadsnivån har uppfyllts, tidsmässigt 

om leveransen skett enligt plan, och kvalitet om de outsourcade komponenterna uppfyllt eller 

överträffat kravspecifikationen. Tre samband kan urskiljas ur denna studie som belyser områden som 

tidigare forskning inte nämnt: leverantörens personella och materiella resurser samt FoU-kompetens 

har alla starka samband med lyckad outsourcing. Trots att CoPS skiljer sig stort från 

massproducerade varor så är mänskliga och materiella resurser lika viktiga inom CoPS som vid 

massproduktion. Resultatet av vilka parametrar författaren menar påverkar projektet beroende på 

vilket fokus det har illustreras i figur 4.59 

 

Figur 4 - Styrande faktorer för olika prioriteringar 

Kostnadsfokus 

Den viktigaste parametern om det är kostnadsfokus som organisationen önskar uppnå är att 

leverantören har den kompetens i form av mänskliga och tekniska resurser som krävs att kunna 

leverera projektet. Andra viktiga parametrar är kompetens inom FoU samt att leverantören besitter 

tillräcklig kapacitet för projektet i form av tillverkningsutrusning, kvalitetskontroll och tillgång till bra 

underleverantörer. Brister i kvalitet kan leda till stora kostnader om exempelvis en 

tillverkningsprocess utförs undermåligt, vilket också kan påverka leveranstiden negativt. Att i ett 

tidigt skede kontrollera och säkra tillverkningsprocessen gör att kvaliteten kan styras så att den 

uppnår ställda krav. I annat fall kan det leda till oförutsedda brister och produktionsstopp, vilket kan 

förskjutas framåt i värdekedjan genom att leveranstider skjuts upp och att kostnader uppstår för att 

åtgärda felen. 

En annan faktor som påverkar kostnaden är huruvida det strategiska målet med CoPS-projektet är 

detsamma mellan beställare och leverantör. Om målet med projektet skiljer sig mellan de olika 

organisationerna kan det skapa oklarheter kring vad det är som prioriteras. Det kan leda till att 

projektet byter riktning och att projektets mål inte uppfylls. Det är exempelvis därför det är olämpligt 

att outsourca mycket stora projekt till mindre leverantörer, då risken blir större om hela dess 
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verksamhet baseras på ett enda projekt. Skillnader i företagskultur mellan organisationerna kan 

påverka beteendet i förhandlingar men har sällan inte någon direkt påverkan på projektets utfall.60  

Partridge menar att leverantörsurvalsprocessen endast når den mest kostnadseffektiva lösningen 

genom att leverantören inte kravställs en viss teknisk lösning utan att endast funktionella krav ställs 

och att leverantören därefter själv får besluta vilken lösning som är mest lämplig.61 

Kostnadseffektivitet uppnås då genom att behoven av intern teknisk kompetens hos beställaren 

minskar och att ny teknik som beställaren var omedveten om kan användas. Ytterligare bidrag till 

kostnadseffektivitet sker genom att större risk och ansvar hamnar hos leverantören och att 

beställaren mottar den funktionalitet som eftersträvades, istället för en lösning som uppfyller den 

föreslagna tekniska lösningen men har otillräcklig funktionalitet.62  

En annan faktor som påverkar kostnaden är underhåll av systemet. Det bör i kontraktsskrivningen 

formuleras hur underhållet av systemet ska ske under hela produktlivscykeln för att minska 

kostnaden för detta. Partridge menar att om underhållskontrakt istället skrivs efter anskaffningen så 

leder detta ofta till mycket höga kostnader. Beställaren kan antingen välja att köpa reservdelar vid 

leverans, alternativt i kontraktet skriva att leverantören ska ha lagrade reservdelar och att dessa 

betalas först när de används. Om flera leverantörer lever upp till de ställda kraven för systemet så 

måste hela livscykelkostnaden för varje alternativ noga utvärderas då själva driften och underhållet 

av systemet kan leda till högre kostnader relativt den initiala anskaffningskostnaden.63  

Kvalitetsfokus 

Brian Kenny menar att det i militära sammanhang inte är kostnaden det som huvudsakligen tas 

hänsyn till vid leverantörsvalet, utan att beställaren är intresserad av en produkt av mycket hög 

kvalitet och säkerhet som levereras i tid. Kompetens i FoU och produktion är därför av mycket stor 

vikt oavsett om CoPS-projektet har ett kostnads-, kvalitets- eller tidsfokus. Att ha rätt kompetens och 

tillverkningsutrusning är ett grundläggande krav som en leverantör måste uppfylla för att kunna 

uppnå tillräckligt hög kvalitet.64 

Om huvudprioriteringen i projektet ligger på kvalitet istället för kostnad och tid, måste en 

relationsstrategi utarbetas för att möjliggöra ett nära samarbete mellan organisationerna så att 

leverantörerna kan skapa tillit och arbeta mot ett gemensamt mål. Problem kan dock uppstå när 

konkurrerande företag tvingas samarbeta i ett CoPS-projekt, där det kan finnas ett internt motstånd 

mot att hjälpa konkurrenter med deras arbete och utveckling.65 Detta kan drabba kvaliteten på det 

aktuella systemet. För att kunna göra mätningar av kvaliteten på systemet bör tydliga 

kravspecifikationer med mätbara krav skrivas. Detta minskar resurskraven hos beställaren för att 

överse kvaliteten på den levererade varan eller tjänsten. Om klara och tydliga sätt att mäta kvalitet 
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inte kan tas fram blir det svårt att avgöra om den outsourcade aktiviteten sköts bättre externt än 

internt.66  

Tidsfokus 

Kostnaden för ett projekt är oftast satt innan uppstarten av det, medan faktorer som påverkar 

leveranstid och kvalitet kan justeras kontinuerligt. Med tidsfokus menas att leverantören levererar 

produkten snabbt från beställning till mottagning, men även att leveranserna är tillförlitliga om 

kontinuerliga beställningar görs. Om tiden är den styrande parametern är det precis som i fallet med 

kvalitet viktigt att se till att projektets olika leverantörer besitter förmågan att tätt samarbeta med 

varandra och att varje leverantör har en stark teknisk kompetens. Ett starkt förhållande mellan 

beställaren av projektet och leverantören leder till att projektet har större sannolikhet att levereras i 

tid. I formuleringen av ett kontrakt bör det formuleras förordningar som leverantörer måste förhålla 

sig till så att projektplanen kan följas.67 

Ett sätt att mäta huruvida en leverantör bedöms kunna hålla tidsramen är att titta hur denne 

leverantör presterat historiskt och hur ofta de har lyckats hålla leveranstiden av tidigare projekt av 

liknande omfattning.68 Att minska tiden från att en beställning läggs till att leverans sker påverkas 

främst av leverantörens ledtid i produktionen, alternativt leverantörens lagernivå eller dennes 

geografiska läge. Att välja en leverantör geografiskt nära och som har implementerade 

kontrollsystem för att minska ledtider blir då det optimala valet. Viktigt att ha i åtanke är att snabba 

leveranstider ofta leder till högre kostnader.69 

Som Jins modell i figur 4 visar finns det många olika faktorer som påverkar outsourcingprocessen. 

Hur dessa bör viktas mot varandra måste baseras på vilket huvudfokus CoPS-projektet har mellan 

kostnad, kvalitet eller leveranstid.70 Hobday anser att CoPS-projekt bör outsourcas med tillförsikt. I 

stora, komplexa och högteknologiska projekt så är det alltid lämpligt att använda en sedan tidigare 

använd och beprövad leverantör för att minimera risker och osäkerhet. Ibland kan dock nya och 

okända leverantörer vara oundvikliga för en organisation. I sådana fall är det viktigt att 

systemintegratören besitter förmågan internt att kunna bedöma underleverantörernas förmåga att 

leverera teknologin och kvaliteten efter de kostnads- och tidsramar som satts upp.71 

2.2.3 The Strategic Supply Wheel 

Paul Cousins har introducerat en modell kallad the Strategic Supply Wheel (SSW). Modellen (se figur 

5) används som ett ramverk för att diskutera kring de olika nyckelområden inom supply chain 

management som en inköpsorganisation måste beakta och hur dessa hör samman med 

organisationens inköpsstrategi. SSW-modellen är resultatet av ett treårigt forskningsprojekt som 

analyserade 750 företag både från den privata och offentliga sektorn inom supply chain 

management.  
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Figur 5 - The Strategic Supply Wheel 

Modellen illustrerar hur en organisations inköpsstrategi är knuten till fem olika huvudområden: 

Organisationsstruktur, mätning av nyckeltal, kunskap och kompetens, kostnads- och förmånsanalys 

samt deras relationsförhållanden till olika leverantörer. I mitten av denna modell ligger 

organisationens inköpsstrategi, vilket är fundamentet som hela inköpsverksamheten vilar på.72 SSW-

modellen är ett strategiskt planeringsverktyg som används för att utvärdera organisationens 

strategiska inköpsförmåga på ett systematiskt sätt. Den kan användas som en mall för att förstå var 

organisationen strategiskt befinner sig i nuläget och var organisationen vill vara. Modellen visar 

inbördes förhållanden mellan varje strategiskt element samt att de är relaterade till varandra genom 

att om ett element i modellen ändras så påverkas även de andra. Modellen kan även användas som 

ett hjälpmedel till att utarbeta lämpliga strategiska val. Det är viktigt att säkerställa att strategin är 

balanserad mot elementen i modellen, vilket innebär att de länkade elementen måste anpassas när 

ett av dem ändras.73 De fem olika elementen i modellen beskrivs i följande text mer ingående för att 

förtydliga hur de olika elementen är kopplade till organisationens inköpsstrategi.  

Kunskap och kompetens 

Det första elementet i SSW-modellen som behandlas är vilka kompetenser en organisation bör 

besitta för att inköpet ska kunna bli mer strategiskt betingat. Medarbetarnas kompetens är den 

styrande parametern till hur konkurrenskraftig en organisation kan vara. Strategiskt inköp kan endast 
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vara strategiskt om människorna som arbetar med detta har tillräckliga färdigheter för att kunna 

arbeta strategiskt. Detta innebär att oavsett hur avancerade strategier som en organisation tar fram 

så kan dessa inte realiseras om inte personalen har kompetens att utföra arbetet. Inköpsfunktionens 

roll har utvecklats på så sätt att inköparen inte längre enbart reagerar på andra avdelningars behov, 

utan funktionen samarbetar genom multifunktionella grupper (till exempel inköp och 

produktutvecklare) för att realisera organisationens strategi. Utveckling av kompetens hos 

medarbetare kan därför längre inte enbart fokusera på inköparens roll utan hela den strategiska 

inköpsprocessen.  

Olika inköpsstrategier är nödvändiga beroende på vilken marknad som är aktuell, alternativt vilken 

typ av produkt som planeras att köpa. Detta ställer olika kompetenskrav hos inköpsorganisationen. 

Ju mer strategiskt inköpet är desto mer komplext blir inköpskompetensen som är nödvändig för 

detta. En strategisk inköpsorganisation måste behärska områden som logistik, make-or-buy beslut, 

outsourcing, supply chain management, relationshantering, och att kunna utvärdera leverantörer så 

att rätt organisationsstruktur för inköpet används. Det innebär att kontexten för inköpsavdelningen 

på senare tid har förändrats.74 

Organisationsstruktur 

Hur organisationsstrukturen för en inköpsorganisation bör se ut är ett av de fem ingående elementen 

i SSW-modellen som Cousins tagit fram. Då inköpsfunktionen och supply chain management har fått 

en allt mer strategiskt viktig roll för organisationen så har dess plats och utformning inom dagens 

organisationer blivit allt viktigare. Det finns olika alternativa strukturer i hur organisationer kan 

organisera sig för att möta marknadens behov, där olika former är lämpade för olika industrier. 

Sättet som tillgångarna struktureras inom organisationen kan ha en stor inverkan på vilka typer av 

strategier som är lämpliga.75 Den största bidragande faktorn till hur organisationen är strukturerad är 

industrin den är verksam i, men även outsourcing, informations- och kommunikationssystem och 

globalisering har en viktig roll och det är viktigt att påpeka att inte en enda struktur är bäst utan att 

detta varierar mellan organisationer och marknaden de verkar på. Cousins menar att det finns tre 

grundläggande organisationsstrukturer: centraliserat, decentraliserat och hybrida strukturer.76 

Centraliserat 

Centralisering är ett begrepp som innebär att organisationer med flera inköpskontor, har ett inköp 

som styrs centralt från ett högkvarter där experter, politisk makt och ledning befinner sig. De olika 

divisionerna inom en organisation följer då en gemensam inköpsstrategi och makten skjuts från de 

lokala avdelningarna till centrala högkvarteret. Centralisering kan bygga upp spänningar mellan 

högkvarteret och de lokala avdelningarna då de lokala avdelningarna upplever att deras goda 

kunskap om den lokala marknaden inte utnyttjas.77 

Fördelar med centralisering är främst att större skalfördelar kan uppnås genom att inköp för alla 

divisioner slås samman. Genom att ställa samman kraven över avdelningarna så uppstår även 

möjligheten att standardisera produkter, vilket leder till lägre kostnader och minskar kravet på till 

exempel reservdelar. Då inköpsavdelningarna styrs centralt så följer de också vanligen en gemensam 
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policy, vilket innebär att avdelningar på olika orter följer samma värderingar som organisationen står 

för. Gemensamma policys kan även förhindra avdelningar på lokal nivå att köpa in efter lokalt tycke, 

vilket ibland kan orsaka viss friktion mellan avdelningen och högkvarteret.78 

Nackdelar med centralisering kan förutom negativa lokala attityder gentemot högkvarterets policys 

och hierarkiska arbetssätt vara svårigheter att styra lokala avdelningar på distans. På lokal nivå finns 

det ibland så pass stor och värdefull kompetens om den lokala marknaden som inte högkvarteret är 

medvetna om, vilket leder till missade affärsmöjligheter. Centraliserade inköpsavdelningar har lett till 

upphovet av uttrycket ”corporate obesity” som innebär att stora resurser slösas på högkvarteret i 

administration och andra aktiviteter som saknar mervärde. Det kan göra organisationen trög och 

mindre lyhörd för de lokala avdelningarnas behov.79 

Decentraliserat 

Fördelarna med en decentraliserad organisationsstruktur blir motsatserna av tidigare nämnda 

nackdelar med en centraliserad struktur, då decentraliseringen och centralisering står i ett 

motsatsförhållande till varandra. Om en lokal avdelning inte hindras av policys från högkvarteret så 

kan de själva ta mer kontroll över den dagliga verksamheten och utveckla den lokala marknaden och 

dess affärsmöjligheter mer effektivt. Avdelningarna får bära eget ansvar att styra aktiviteter och 

planering samtidigt som en central enhet kvarstår som personalansvarig och utarbetar policys och 

föreslår lämpliga utbildningar. Dessa områden är lämpliga att den centrala enheten ansvarar för 

eftersom många lokala avdelningar eventuellt skulle skära ner på exempelvis utbildningar för att 

investera pengarna i andra mer kortsiktiga aktiviteter.80 

Hos mycket stora organisationer kan dock för stor självständighet leda till att lokala avdelningar inte 

ser organisationens helhet på samma sätt som ett högkvarter kan göra, vilket leder till att långsiktigt 

strategiskt arbete blir nedprioriterat mot den dagliga verksamheten. Vad som också kan inträffa är 

att de olika avdelningarna besitter samma kompetenser, vilket potentiellt leder till att organisationen 

innehar multiplar av samma kompetenser som istället skulle kunna utföras av färre medarbetare. 

Slutligen är ytterligare en nackdel med decentralisering att det även blir lätt för organisationen att 

tappa kontroll över verksamheten om för stort ansvar läggs på de lokala divisionerna. Bristande 

kontroll och översikt över organisationen kan leda till ineffektivt arbete och slöseri med resurser.81 

Hybrida strukturer 

Hybrida strukturer är mer generella sätt att organisera organisationen på. De kombinerar styrkan av 

att ha en central planering och fördelarna av att ha lokala avdelningar. På så vis är de alltså, precis 

som namnet säger, en blandning mellan en centraliserad och en decentraliserad struktur. Den 

vanligaste formen av hybrida strukturer är de organisationer som väljer att köpa vissa produkter eller 

tjänster centralt och andra lokalt. Till exempel kan kompetensutveckling hanteras lokalt medan andra 

varor som datorer, stolar och andra produkter eller tjänster som kan köpas in i större mängder kan 
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köpas in centralt för att uppnå skalfördelar. Genom att arbeta på ett sådant sätt kan fördelar dras 

från båda de olika strukturerna samtidigt som nackdelarna med de båda minskas.82  

Relationer 

Nästa element i modellen är relationshantering, vilket innefattar vilken typ av relation som är mest 

lämplig för en organisation att använda gentemot sin leverantör, givet de individuella 

förutsättningarna i varje projekt. Relationer innebär affärsmässiga processer som måste leverera en 

positiv effekt som kan skapa mervärde för organisationen. Denna definition av relationer möjliggör 

för organisationer att kunna avgöra en lämplig relation baserat på vilken effekt den kan skapa. Vid en 

medveten relationshantering kan olika rutiner som möjliggör den önskade relationen formas. 

Beroende på vilken typ av relation som är lämplig för en organisation så påverkas modellen i övrigt. 

Om exempelvis organisationen vill öka utvecklingsförmågan i värdekedjan, så är det troligt att det 

kommer kräva ett mycket djupare och därmed komplext samarbete med leverantörerna, vilket 

ställer krav på kompetensanpassad personal inom exempelvis FoU för att kunna åstadkommas.83 

Olika typer av relationer 

Att använda relationsstrategier kan skapa effektivitet på olika sätt om de kan fokusera på 

verksamheten och de resultat som förväntas av båda parter inom relationen. Om det är en mindre 

komplex effekt organisationen önskar få ut av relationen, till exempel en prissänkning, så krävs också 

en mindre komplex relation för att detta ska kunna realiseras. Om effekten som önskas få ut istället 

är av mer komplex karaktär, exempelvis en teknikutveckling, krävs också mer djupare samarbeten för 

att uppnå det. Det resultat organisationen är intresserad av att uppnå ska bestämma vilken nivå 

relationen ska ligga på. Det innebär att olika situationer och olika mål kräver olika typer av relationer. 

Goda relationer kan skapa betydande fördelar, i form av exempelvis lägre kostnader och högre 

kvalitet, för de organisationer som kan hantera dem på ett framgångsrikt sätt.84 

Organisationer som är inriktade på låga kostnader kräver åtgärder som ger organisationen fördelar 

som kan leda till en starkare position inom kostnadshantering. I detta fall är organisationen inte 

intresserad av att skapa närmare relationer inom värdekedjan eller att implementera komplexa 

leverantörsstrategier. För att uppnå dessa fördelar är kortsiktiga relationer där leverantörer får 

konkurrera med varandra någonting som ska eftersträvas. För organisationer som istället strävar 

efter att differentiera sig lämpar sig mer komplexa och samarbetsfrämjande relationsstrategier. 

Sådana organisationer tenderar att se inköpet som strategiskt bidragande till organisationens 

övergripande mål. Konkurrensfördelar kan då erhållas genom att inköpet ses som en kärnkompetens 

och att organisationens förmågor och kompetenser hanteras och koordineras enligt detta.85 

För att relationer ska kunna bidra till organisationens övergripande mål behöver hanteringen alltså 

fokusera på vad relationerna kan åstadkomma i form av affärsmässiga resultat. Utifrån detta så 

måste relationsprocessen också fokuseras på produkten eller tjänsten istället för organisationen som 

helhet för att kunna leverera affärsmässigt tillfredsställande resultat, eftersom olika projekt kan ha 

olika syften. Frågor som initialt måste besvaras är om det endast är en kostnad som ska sänkas eller 

om det exempelvis är ett teknikskifte som organisationen vill uppnå. Eftersom fokus sker på 
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produkter och tjänster för att kunna erhålla specifika affärsmässiga resultat så innebär det också att 

organisationen sannolikt kommer att ha olika relationer med olika leverantörer beroende på vilken 

effekt som eftersträvas.86 

Den strategiska relationsmodellen  

En modell för hantering av relationer mellan olika organisationer presenteras i figur 6. Den visar fyra 

huvudsakliga utfall av olika leverantörsstrategier och vilka variabler som styr vilken relationsstrategi 

som är lämplig att använda. Modellen behandlar två variabler: i vilket beroendeförhållande 

organisationen eller leverantören är gentemot den andre, vilket beskrivs som mekanismer som 

skapar förtroende mellan köpare och säljare, och hur hög leverantörsrisk som råder på marknaden, 

vilket grundar sig i antalet potentiella leverantörer. Ett beroende mellan köparen och leverantören 

kan finnas av flera orsaker. Det kan till exempel bero på historiska händelser, att parterna tidigare 

byggt upp en gemensam kunskapsbas eller delar erfarenheter. Ett annat exempel är ekonomi. Det 

handlar om kostnader som är relaterade till en särskild leverantör och som skulle öka om 

leverantören ändrades, vilket är en anledning till att parterna blir beroende av varandra. Exempel på 

dessa ekonomiska faktorer är kompetens eller arbetskraft och investeringar i maskiner. Ju större 

investeringar som skett hos en särskild leverantör, desto mer kostsamt blir det att byta. Andra 

orsaker till beroenden kan vara att organisationer kan styras mot särskilda leverantörer på grund av 

politiska incitament eller specifika tekniska kompetenser och förmågor.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Positionering av strategiska relationer 

Risk som är den andra variabeln i Cousins matris innebär i vilken utsträckning leverantörsmarknaden 

är begränsad. Låg risk innebär att det finns ett stort urval leverantörer medan en hög risk innebär att 
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det finns få. Då marknadsrisken är hög innebär det samtidigt att tilliten mellan parterna måste vara 

hög för att minska risken för opportunism. När tilliten är låg ökar alltså risken för att någon part 

agerar opportunistiskt.88 

Strategin i kvadrant tre bygger på traditionella så kallade armlängdsrelationer. De är aktuella då 

organisationerna är oberoende varandra och då marknadsrisken är låg, det vill säga när tilliten inte är 

utvecklad parterna emellan. Detta scenario inträffar ofta om det finns flera potentiella leverantörer 

och produkten eller tjänsten som ska anskaffas inte är tekniskt avancerad. Opportunism som visas i 

kvadrant ett uppstår när antingen köparen eller leverantören är beroende av den andre vilket gör att 

det uppstår ett ensidigt beroende. Det ger den oberoende parten möjlighet att dra fördel av 

situationen om den så önskar. Det sker dock i regel endast om den fördelaktiga parten anser sig 

besitta en position som kan göra detta ökade värde användbart under en längre period och om 

samarbetet är kortsiktigt. Detta uppstår då beroendet som tidigare nämnt är ensidigt och 

marknadsrisken är låg. Den kortsiktiga relationen kan få en part att vilja agera opportunistiskt och 

utnyttja situationen. Även faktorer som hur ovillig en organisation är att sträcka sig bortom de 

angivna kontraktsgränserna om så behövs och små politiska risker är båda faktorer som ökar risken 

opportunism.89 

I kvadrant fyra beskrivs taktiskt samarbete, vilket är lämpligt när beroendet är ömsesidigt samtidigt 

som tilliten ökat genom exempelvis tidsmässigt längre kontrakt eller utveckling av ett gemensamt 

risk- och belöningssystem. Denna strategi innebär inte partnerskap mellan parterna, utan 

representerar snarare en betydande grad av samarbete inom särskilda aktiviteter.  

Den sista strategin, kvadrant två, fokuserar däremot på att båda parter ska arbeta för att relationen 

ska skapa ett ömsesidigt värde. Det sker då det ömsesidiga beroendet är stort för att marknadsrisken 

är hög och därför tilliten likaså. Samarbetena kan bestå av exempelvis gemensamma produkt- och 

teknikutvecklingar och delade risktaganden i form av gemensamma satsningar. För att det ska vara 

möjligt krävs resursmässiga investeringar som samtidigt kan leda till stora vinster för båda parter.90  

Mätning av nyckeltal 

Nästa område inom SSW-modellen berör hur nyckeltal mäts och hur dessa kan användas för att 

inköpet ska kunna förbättra inköpsorganisationens prestationer och strategi på ett mätbart sätt. 

Mätning av nyckeltal är kritiskt för framgångsrik hantering av en värdekedja. Det är ett avgörande 

sätt att övervaka och utvärdera arbete och arbetsgrupper inom en funktion och hur de bidrar till 

organisationens framgång. Det grundläggande syftet till att mäta prestationer inom 

inköpsorganisationen och värdekedjor är att stödja verksamhetens implementering av dess strategi, 

genom att på ett formellt och systematiskt sätt övervaka och utvärdera olika processer. 

Fastän inköpsfunktionens viktiga roll i att stödja verksamhetens strategiska mål har blivit allt mer 

erkänt så har inte motsvarande utveckling skett inom mätning av nyckeltal. De sätt som många 

effektivitets- och finansbaserade mätningar utnyttjas på, speglar en föråldrad syn på 

inköpsorganisationen som en tilläggskostnad för verksamheten. Nu när inköp blivit mer strategiskt 

betingat så har de kortsiktiga effektivitetsmätningarna blivit mindre betydelsefulla och större vikt vid 
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mätningar läggs på att se hur aktiviteterna påverkar organisationen strategiskt. Dessa mätningar 

måste konstrueras så att de möter organisationens behov, och ett balanserat sådant system stödjer 

och uppmuntrar prestationsförbättring inom organisationens kritiska områden.91 

Finansiella och icke-finansiella mätningar 

Att ha allt för stort kostnadsfokus kan vara kontraproduktivt när andra faktorer som kvalitet eller 

leveranssäkerhet kan vara viktigare för verksamhetens framgång. Om dessa faktorer inte mäts kan 

flera möjligheter förbises. Om endast de finansiella mätningarna som är en begränsad del av 

inköpsfunktionen mäts uppstår ytterligare problem då mycket finansiell data inte kan användas utan 

att andra faktorer blandas in. Siffror som antal anställda eller avdelningskostnader behöver inte 

nödvändigtvis spegla de viktigaste områdena för organisationen. Därför är det tveksamt att 

avdelningar som årligen förväntas leverera besparingar genom att hitta lägre priser och effektivisera 

kommer att bidra till organisationens övergripande strategiska mål. 

Integrerade icke-finansiella mätningar som kvalitet och leverantörsrelationer kan hjälpa till med att 

skifta uppmärksamheten från kortsiktiga finansiella mål mot mer långsiktiga mål genom att betona 

sambanden mellan dessa faktorer. Trots att det är svårt att mäta faktorer som leverantörsutveckling, 

relationer med andra leverantörer och förhandlingsförmågor så är det ofta just dessa som behöver 

övervakas och utvecklas för att inköpet ska kunna leverera varor och tjänster på ett effektivt sätt. Det 

är meningslöst att fortsätta att mäta inköpsavdelningen enbart efter priset de uppnår hos 

leverantörer när det som egentligen ska prioriteras för en specifik vara eller tjänst är en tillförlitlig 

leveranssäkerhet eller en viss kvalitetsnivå.92  

Olika kategorier av prestationsmätning 

Det finns en myriad olika sätt att mäta prestationer i leverantörskedjan. De mest effektiva systemen 

bedömer prestationerna genom hela leverantörskedjan, från leverantörernas interna processer till 

slutkunden. De kategorier som främst brukar mätas är kostnad, kvalitet, tid, leverantörsprestationer 

och kundnöjdhet. 

Kostnadsrelaterade prestationsmätningar hjälper till att utvärdera hur effektivt pengarna används vid 

inköp sett till hur den totala kostnaden skiljer sig från den ursprungliga planerade kostnaden.  

Mätningarna kan inkludera:  

 Total distributionskostnad 

Kostnadseffektiva distributionssystem är nödvändiga. Därför behöver organisationer mäta de 

olika kostnaderna för att identifiera olika trade-offs som uppstår beroende på vilken 

distributions- och lagringsmetod som används 

 Total lagerkostnad 

Lagerkostnader är en av de större dolda kostnaderna för många organisationer. Upp till 50 % 

av en organisations nuvarande tillgångar kan vara bundna i lager, där överskottslager kan 

leda till förlängda ledtider. Lagerkostnader bör bedömas med lämpliga metoder där det mäts 
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hur mycket som finns på lager, vad som saknas och produkter som är i rörelse inom 

värdekedjan 93 

Kvalitet är en parameter som enligt Cousins kan mätas i tre nivåer: tillverkningsrelaterade, 

leverantörsrelaterade och kundrelaterade. 

 Tillverkningsrelaterade 

En mängd metoder finns att mäta produktionskvalitet. Exempel på detta är att använda sig 

av kvalitetsverktyg såsom Six Sigma eller Statistical Process Control. Olika metoder har olika 

fördelar, och det vitala är att det finns någon typ av kvalitetsmätningsmetod som bidrar till 

ständiga förbättringar 

 Defekter per leverantör 

Mäta defekter från leverantörer kan vara användbart för att övervaka prestationer och 

uppmuntra till konkurrens. Defekter bedöms oftast genom att stickkontrollera leveranser och 

beräkna hur många fel som tolereras baserat på den totala mängden levererade varor. Att 

öppet visa prestationsnivån från alla leverantörer i värdekedjan kan vara bra då det ger ett 

incitament för leverantören att förbättra sin kvalitet 

 Kundreturer 

Ett annat sätt att mäta kvalitet är att se hur stor andel returer som görs, och spåra felet till en 

viss komponent eller leverantör. Problemet med denna metod är att kvaliteten kontrolleras i 

sista steget i värdekedjan, det vill säga av kunden, vilket kan leda till höga kostnader jämfört 

med om den gjorts tidigare under produktionsprocessen 94 

En organisation kommer inte nå större framgång om tillverkarna skapar en bra produkt men inte kan 

hålla tidsramen för leveransen på grund av förseningar. För att en vara ska kunna levereras i tid 

måste den dock även produceras i tid. Därför mäts hur responsiv leverantören är mot marknaden 

och hur tillitligt leveranssystemet är.  

 Leveranser i tid 

Detta mäter om en leverans skett enligt överenskommelse och är ett mått på 

kundservicenivån 

 Leverantörens svarstid 

Tiden mellan att en order har lagts tills dess att produkten är levererad. Detta kan mätas 

genom att titta på ledtider i produktionen, leveransfel eller klagomål från kunden 

 Restnoterade beställningar 

Andelen produkter som finns tillgängliga, beräknat på antalet restnoterade beställningar och 

genomsnittlig tillgänglighet över hela produktsortimentet 95 
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Leverantörsprestationer 

Att mäta hur leverantörer lever upp till kostnads-, kvalitets- och tidskrav kan kännas självklart. 

Däremot finns det flera andra subjektiva och icke-finansiella mätningar för att bedöma leverantörers 

prestationer. I dessa ingår i vilken utsträckning de är villiga att dela med sig av information, antalet 

kostnadsbesparingsinitiativ som bedrivs eller hur mycket de bistår med hjälp till att lösa 

gemensamma problem mellan inköpsorganisationen och leverantör. 96 

Det viktiga är att allt som mäts är länkat till organisationens mål, så att informationen kan användas 

till att förbättra befintliga processer och bedöma vilka trade-offs som kan uppstå beroende på vilka 

åtgärder som utförs för att förändra processerna. Organisationer kan även göra misstaget att mäta 

för många faktorer vilket leder till sämre fokus på de viktiga frågorna. Ett annat misstag är att mäta 

för få områden vilket leder till otillräcklig information. Varje mätområde måste kunna jämföras med 

något, till exempel ”best practice” inom industrin eller interna riktlinjer för vad som bedöms 

acceptabelt för att ge mätningarna relevans och ett tydligt syfte. Det viktiga är att säkerställa att alla 

nyckeltal som mäts har ett syfte att förbättra verksamheten och att resultaten av mätningarna 

används i syfte att förbättra framtida projekt så att de strategiska målen kan uppnås.  

Ett praktiskt verktyg för att bedöma en enskild organisations prestation är balanserade styrkort, som 

tagits fram för att bedöma inte bara finansiella faktorer utan hur andra kritiska faktorer bidrar till att 

öka organisationens konkurrenskraft. Det balanserade styrkortet är ett verktyg för organisationen att 

fokusera verksamheten, förbättra kommunikation, sätta organisatoriska mål och ge feedback på 

strategin.97 

Kostnads- och förmånsanalys 

Inom den privata sektorn agerar organisationer för att maximera sin vinst inom lagen och etikens 

begränsningar, medan de i den offentliga sektorn försöker maximera värdet och spara så mycket 

pengar som möjligt. I båda fallen är det därför viktigt att förstå kostnaden av att göra affärer, vilket 

kan vara mycket komplext.   

Traditionellt sett så har det mätts hur väl en viss inköpsstrategi fungerat genom att se hur stora årliga 

besparingar som gjorts. Denna metod har fungerat bra enda tills organisationer insett kostnader som 

kan uppstå av dålig kvalitet. Kvalitet är något som visar sig först när produkten är tillverkad, 

distribuerad och används. Att upptäcka att kvaliteten är låg i efterhand kan bli mycket kostsamt. 

Därför är det viktigt när kostnader mäts att mäta rätt saker, det vill säga att även ta hänsyn till 

kostnader som kan uppstå på grund av brister i kvalitet eller leveranstider. Om inköpsavdelningen 

ska agera strategiskt så måste även avdelningens prestation mätas strategiskt, där hänsyn ska tas till 

andra faktorer än enbart priset på varor. Priser och kostnader är alltså två skilda ting. Ett pris är den 

summa som betalas för en produkt eller tjänst, medan kostnader tar hänsyn till den totala kostnaden 

som uppstår genom hela transaktionen.98 

Total cost of ownership 

Total Cost of Ownership (TCO) är ett synsätt på leverantörsurvalsprocessen som innebär att 

leverantörer inte bara viktas mot varandra med priset i åtanke, utan på den totala kostnaden under 
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produktlivscykeln. Inom TCO räknas de totala kostnaderna genom att försöka erhålla ett 

helhetsperspektiv på en vara eller tjänst. De kostnader som beaktas förutom just pris är bland annat 

kvalitet, leverans, beställning, mottagning, förvaring, inspektion och transport. Alla dessa faktorer har 

påverkan på den totala kostnaden, och alla leverantörer måste bedömas efter dessa kriterier. 

Författarna menar att många organisationer och politiker misslyckas med att inse och beräkna TCO 

och istället enbart räknar Total Cost of Acquisition (TCA) när de fattar ett inköpsbeslut. TCO är ett 

mycket bättre sätt att väga leverantörer mot varandra än TCA och skillnaderna kan bli mycket stora 

mellan de båda sett produktens livscykelperspektiv.99 Vid en anskaffning är det fem distinkta steg 

som alla innebär kostnader som tas hänsyn till vid en TCO-analys.  

 Initial anskaffning 

Dessa kostnader uppstår från de aktiviteter som tar plats innan produkter kan mottas från 

leverantören. Exempel är produktens pris, kostnader relaterade till utformningen av 

kravspecifikationen och förhandlingar med leverantören, och kostnader i att granska 

leverantörens lämplighet 

 Mottagning 

Kostnader uppstår här när varor mottas, fakturor och betalningar ska skötas. Kostnader 

uppstår även vid inspektion och tester av mottagna varor 

 Innehav 

Här uppstår kostnader från mottagandet till själva brukandet av varan. Det kan innebära 

transportkostnader mellan förvaring och verkningsområden eller lagerkostnader 

 Användning 

Kostnader vid installation, utbildning av personal som ska använda produkten eller påföljder 

från fel i produkten exempelvis dålig kvalitet, kostnader för att åtgärda detta och reservdelar 

eller förebyggande underhåll på produkten 

 Förbrukning 

Kostnader som kan uppstå då produkten är förbrukad, till exempel till följd av miljökrav eller 

lagstiftning. Kostnaden att avveckla produkten utelämnas ofta från kostnadsanalysen vid 

anskaffningstillfället där delar av produkten eventuellt kan återvinnas eller återanvändas i 

andra produkter.  

Hur dessa kostnader kan se ut i en TCO-analys är illustrerat i Bilaga 3. Efter att dessa aktiviteter blivit 

identifierade måste kostnaden för varje aktivitet bedömas i form av vilka resurser som krävs; 

ekonomiska såväl som personella. Detta visar att det för inköpsorganisationen är av stor vikt att se 

till den totala kostnaden vid en upphandling och inte bara anskaffningspriset, och detta leder till mer 

välmotiverade val av leverantörer. Att göra en TCO-analys kräver dock en hel del resurser, men 

Cousins menar att besparingen som kan göras väl motiverar kostnaden för analysen.100 
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3. Metod 
Nedan beskrivs det metodologiska tillvägagångssättet som används i rapporten. Aktuella 

metodologiska begrepp som används beskrivs för att klargöra dess syfte.  

3.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att utföra samhällsvetenskaplig forskning. Förutom 

fallstudier finns bland annat enkätundersökningar, experiment och analyser av redan befintlig 

information. Varje strategi har sina för- respektive nackdelar som beror på tre villkor: vilken typ av 

fenomen som ska undersökas, kontrollen som forskaren har över de beteendemässiga händelserna 

och fokus på nutida i motsats till historiska fenomen. För fallstudier så gäller generellt att de är 

lämpliga som strategiska tillvägagångssätt då frågor som ”hur” eller ”varför” ämnas besvaras, när 

forskaren har begränsad kontroll över händelserna samt när fokus ligger på nutida fenomen i verkliga 

miljöer. Enkätundersökningar å andra sidan kan vara lämpliga då det inte krävs någon kontroll över 

de beteendemässiga händelserna och det fokuseras på nutid.101 Dessa olika tillvägagångssätt är olika 

lämpliga beroende på nämnda villkor och därmed också valet av forskningsparadigm. 

3.2 Positivistisk och tolkande forskning 
Inom forskningen finns det två olika grundläggande metodologiska paradigm: positivism och 

tolkande forskning. Positivism innebär att stora mängder objektiv fakta används för att undersöka 

sociala fenomen som leder till generaliserbara resultat. Tolkande forskning står i ett 

motsatsförhållande till positivismens metodologiska arbetssätt. Det innebär att mindre mängder data 

som är bunden till en viss kontext används för att ge stark validitet till forskningsresultatet, dock 

tenderar dessa resultat till att bli mindre tillförlitliga.102 

Den positivistiska metodologin inriktar sig alltså mot kvantitativ data genom undersökningar av en 

stor mängd indata medan den tolkande metodologin är inriktad mot mindre mängder, men mer 

kvalitativ data. Typiska metoder kopplade till positivism är enkätstudier och experiment, medan 

tolkande undersökningar ofta använder fallstudier som metod för datainsamling, vilket innebär att 

undersökningar görs av enstaka fenomen i sin verkliga miljö. Robert Yin menar att fallstudier inte 

endast har som mål att undersöka ett särskilt fenomen, utan även att förstå dessa i speciella 

sammanhang.103 Ofta så sker det i praktiken forskning som blandar metoder från båda dessa 

paradigm, och det bör påpekas att tolkande forskning och positivism är två extremer på ett 

kontinuum av paradigm och att det finns mellanting däremellan.104 

3.3 Tillförlitlighet och validitet 
Tillförlitlighet och validitet handlar om hur trovärdigt resultatet av forskningen är. Om 

forskningsresultat ska anses tillförlitliga bör en studie som genomförts kunna upprepas av en 

oberoende part med samma resultat. Till exempel kan en studie om huruvida en modell kan 
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effektivisera produktionen i en organisation göras trovärdig genom att ytterligare en studie som 

använder samma modell uppnår ett liknande resultat på en annan organisation.105 

Med validitet menas i vilken utsträckning forskningsresultaten korrekt kan återge de fenomen som 

studeras, där en undersökning är valid om den visar det forskaren hävdar att den gör. Validitet syftar 

alltså till hur väl undersökningsmetoden och tillvägagångssättet är fritt från systematiska och 

slumpmässiga fel.106 Faktorer som kan påverka validiteten negativt kan vara ett felaktigt 

tillvägagångssätt, ett begränsat urval av data eller vilseledande mätningar. Tillvägagångssättet inom 

positivism fokuserar på precision i mätningar, med resultat som leder till att upprepade 

undersökningar ska ge samma tillförlitliga svar. Risken med dessa mätningar är att validiteten kan bli 

låg om en oberoende part försöker mäta samma fenomen men tar hänsyn till andra parametrar, 

vilket leder till att undersökningar med låg tillförlitlighet inte nödvändigtvis reflekterar fenomenet 

som forskaren avser att analysera på grund av dess mätfel.107 McDaniel och Gates illustrerar 

tillförlitlighet och validitet i figur 7.108 

   Vare sig tillförlitlig eller valid                           Tillförlitlig men inte valid                  Tillförlitlig och valid 

 

3.4 Primär- och sekundärdata 
Inom forskningen finns det två former av data; primär- och sekundärdata. Dessa olika former av data 

kräver olika angreppssätt för att kunna tillhandahållas. Primärdata är information som erhållits från 

en originalkälla i form av exempelvis egna experiment, frågeformulär eller intervjuer.109 

Sekundärdata är information som har inhämtats från en redan existerande källa, det vill säga redan 

publicerad information. Detta kan till exempel vara vetenskapliga artiklar, databaser eller intranät. 

Fördelen med att använda sekundärdata är att den redan existerar, vilket gör att tiden som behöver 

spenderas på att inhämta data minskar. Nackdelar med sekundärdata är att data som används 
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skapats av någon annan, vilket gör att undersökningsmetodologin och kvaliteten inte är påverkbar. 

Detta gör datan svårare att validera.110 

3.5 Intervjuer 
Intervjuer används att samla primärdata genom att valda respondenter får besvara och redogöra för 

sin uppfattning av frågeställningen. Denna information är inte alltid objektiv utan som forskare kan 

det krävas att intervjuer sker med flera respondenter för att inte ge bred bild av ett problem. De tre 

intervjutekniker som finns är ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. En ostrukturerad 

intervju innebär att frågorna inte är skrivna innan intervjun börjar, utan utvecklas i takt med att 

samtalet fortskrider. Ostrukturerade intervjuer tar ofta lång tid att genomföra och svårigheter kan 

uppstå i att tolka svar, men det kan vara användbart om en respondent vill vara anonym och 

diskutera känsliga uppgifter. Strukturerade intervjuer är lämpligt om en positivistisk metodologi 

används, där frågorna är formulerade redan innan. Inom den tolkande forskningen så handlar 

intervjuer om att inhämta information för att få fördjupad förståelse och få ta del av människors 

personliga åsikter.111 

3.6 Val av studieobjekt 
Rapportens teoretiska referensram är baserad på en litteraturstudie om make-or-buy, outsourcing, 

supply management, ”systems integration”, och Complex Products and Systems (CoPS). Rapportens 

teoretiska referensram bygger vidare på en multipel fallstudie innehållande tre specifika projekt som 

FMV önskat undersöka. Dessa tre projekt handlar om renovering och uppgradering av granatkastare, 

nyanskaffning av splitterskyddade fordonsmonterade granatkastare och ett system för att vägleda 

flygplan till deras markmål. Dessa case har tillhandahållits av FMV och har inte valts ut specifikt av 

författarna för att besvara den ursprungliga frågeställningen. Alla tre case står dock inför samma 

problematik då de anses vara så pass komplexa i den bemärkelse att de teorier som studerats kring 

anskaffning av komplexa system kan appliceras. Casen kan därför användas för att besvara den 

huvudsakliga frågeställningen, samtidigt som denna typ av replikering ökar resultatets 

tillförlitlighet.112 

3.7 Genomförande 
I genomförandet beskrivs det hur insamlingen gått till, vilken metod som använts för att samla in 

empirisk data, hur analysen har utförts samt en kritisk granskning gentemot det metodologiska 

tillvägagångssättet. 

3.7.1 Insamlingsmetod för den teoretiska referensramen 

Litteraturen som använts har dels bestått av böcker i ämnet, men en tonvikt har lagts på 

vetenskapliga publikationer på grund av att dess innehåll av mer tidsenlig karaktär. Då forskning kring 

outsourcing av komplexa system är ett relativt outforskat område, har den litteratur som studerats 

legat till grund för att ett tolkande forskningsförfarande har antagits. Olika teoretiska perspektiv har 

används för att försöka hitta samband som knyter samman orsaker och verkan. En av modellerna 
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som använts som referens i litteraturen har på grund av sin positivistiska metod ännu inte kunnat 

valideras av andra forskare, utan är ett område för fortsatt forskning inom ämnet.  

Jins artikel som används inom den teoretiska referensramen listar en rad faktorer som påverkar 

utfallet av en outsourcingprocess av komplexa system. Dock finns i författarens studie ingen 

fördjupad forskning om hur varje enskild faktor påverkar utfallet, utan resultaten påvisar att det finns 

samband mellan vissa faktorer. Dessa otydligheter i teorin har genom referenser och vidare 

undersökningar i annan litteratur analyserats för att skapa en tolkning så nära sanningen som möjligt. 

Denna artikel valdes som avslutande del inom den teoretiska referensramen som en modell för att 

påvisa vilka parametrar som är viktiga för FMV beroende på vilken av faktorerna kvalitet, tid eller 

kostnad som är prioriterad i varje case. Det finns ytterligare parametrar som kan räknas in bland 

dessa prioriteringar, exempelvis flexibilitet, men kostnad, kvalitet och tid har valts då de anses mest 

relevanta för FMV. Modellen viktar mellan olika parametrar beroende på ingående data likt andra 

viktningsmodeller, men med skillnaden att numeriska värden inte adderas. I brist på färdiga lämpliga 

teoretiska viktningar för försvarsindustrin har därmed en mer generell metod valts för att förutom 

att bidra till kunskap om viktiga parametrar vid outsourcing, i ett senare skede även potentiellt kunna 

vara en utgångspunkt till en framtagning av en sifferbaserad viktningsmodell. 

3.7.2 Empirisk datainsamlingsmetod 

Inledningsvis under empiriinsamlingen så har ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 

genomförts med chefer, inköpare, affärsrådgivare och projektledare både individuellt och i grupper, 

ansikte mot ansikte och över telefon samt att dokument och presentationer från dessa har erhållits. 

Detta för att skapa en initial uppfattning kring respondenternas kunskap och åsikter och på grund av 

att förkunskapen inom det aktuella området varit begränsad. Intervjuerna har fått en tydligare 

struktur ju längre in i empiriinsamlingsprocessen de skett, för att komplettera områden där de 

ostrukturerade intervjuerna inte varit tillräckliga.  Intervjuer har skett med respondenter med olika 

typer av befattningar och roller inom casen för att få en mer objektiv bild av verkligheten.  

Dessa intervjuer tillsammans med ett studiebesök på ett skjutfält har legat till grund för det 

empiriska underlaget och i huvudsak all primärdata för detta examensarbete. Ytterligare information 

såsom strategier, marknadsanalyser och interna dokument som berör de olika projekten och FMV 

som organisation har inhämtats från FMV:s intranät. Ett frågeformulär, Request For Information 

(RFI), har också skickats ut till potentiella leverantörer i samband med en marknadsanalys ett av 

projekten. Syftet med en RFI är att ge svar på möjliga koncept som industrin kan erbjuda, vilket 

därefter leder till att ett beslut om vägval kan fattas genom att värdera de erhållna koncepten och att 

sedan arbeta fram en lämplig systemförsörjningsstrategi för konceptet. Denna RFI var tänkt att ge 

både användbar primärdata till analysen, men även för att kunna besvara mer generella frågor som 

kan appliceras på alla tre case. Svaren har visat sig dröja längre än väntat, varvid dessa svar inte har 

kunnat användas som primärdata i analysen. Frågeformuläret i RFI:n var tänkt att ge en positivistisk 

infallsvinkel till den i övrigt tolkande forskningsmetodiken i rapporten. En positivistisk infallsvinkel 

leder till att rapporten får en högre validitet om samma studie utförs av en oberoende part inom 

samma kontext som i denna rapport. Dock kan tillförlitligheten bli lägre då informationen är 

begränsat till endast tre case, jämfört med om en omfattande statistisk studie skett.  

I de tre casen läggs en stor vikt vid att utreda vilka indata som presenterats inom respektive projekt 

och hur dessa har legat till grund för de beslut angående make-or-buy som tagits. Förutom 
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Försvarsmaktens materiel- och kompetensförsörjningsstrategi så är dessa indata relevanta och 

uppvisar vilka parametrar som FMV anser vara betydelsefulla och styrande, men även hur 

prioriteringar sker mellan dessa. 

3.7.3 Analys 

Efter insamling av empiri analyseras detta gentemot den teoretiska referensramen för att en 

strukturerad arbetsprocess ska kunna granskas. Det ska vara ett alternativt underlag för FMV vid 

beslut om systemnivå vid upphandlingar. Genom att följa arbetsprocessen ska ett tydligt resonemang 

föras kring make-or-buy beslut och objektiva för- och nackdelar ska påvisas samtidigt som ramar för 

arbete med outsourcing ska utarbetas. 

Stora delar av the strategic supply wheel kan relateras till FMV som organisation och inte till varje 

enskilt case. Modellens fem områden analyseras grundligt i det första caset av renovering av 

granatkastare. Case två och tre analyseras utifrån teorin, men för att undvika upprepningar 

sammanfattas inte i denna igen utan endast det som skiljer dem ifrån case ett.  

3.7.4 Kritisk granskning av metoden 

Många modeller i litteraturen tar ofta hänsyn till konkurrenter och hur dessa hanteras. Försvarets 

materielverk är ett statligt verk och den enda organisation som köper in materiel till Försvarsmakten i 

Sverige. Av den monopolistiska anledningen har inte FMV konkurrenter i samma bemärkelse som 

företag i den privata sektorn. Den ursprungliga frågeställningen handlar om huruvida de ska 

outsourca eller behålla systemansvar internt, och konkurrenterna blir då i detta fall de leverantörer 

eventuellt skulle kunna ta systemansvar istället för FMV.  

Syftet med rapporten är att hjälpa avdelningen indirekt eld att strukturera sin sourcingprocess på ett 

tydligt sätt. Därför har rapportens innehåll anpassats till denna avdelning och nästan samtliga 

respondenter tillhör samma avdelning i organisationen. FMV som organisation omfattar en mängd 

olika kompetenser på andra avdelningar och dessa har inte tagits hänsyn till, både på grund av 

rapportens syfte men även i mån av tidsbrist. Därför är det inte verifierat om den sourcingmetodik 

som denna rapport tar fram kan användas i övriga delar av organisationen utan att modifieras. 
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4. Empirisk Studie 
Följande del beskriver FMV som organisation, dess strategiska inriktning samt avdelningen indirekt 

eld. Ytterligare delar som beskrivs är vilka kompetenser FMV vill förstärka samt en beskrivning av de 

projekt som är ämnade att undersökas. 

4.1 Huvudpunkter i strategin för materielförsörjning 
Inom FMV finns en strategi för hur materielförsörjningen ska gå till väga för att stödja de 

organisatoriska målen. Den gemensamma materielförsörjningsstrategin för Försvarsmakten och FMV 

ska användas i hela materielförsörjningen, vid framtagning av underlag och vid beslutsfattande. 

Strategin realiserar den politiskt uttryckta viljan till en förändrad och ur ett livscykelperspektiv mer 

kostnadseffektiv och säker materielförsörjning utifrån Försvarsmaktens uppgifter och behov. 

Följande delar av strategin utgör parametrar till analysen av casen i denna rapport. 

4.1.1 Materielförsörjning 

Materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på 

hög leveranssäkerhet. FMV:s behov av långsiktig kompetensförsörjning ska beaktas för att tillgodose 

behovet av de kompetenser som krävs för att kunna vidmakthålla och modifiera Försvarsmaktens 

befintliga system. Ambitionen inom FMV är att minska antalet mindre upphandlingar, vilket 

definieras som upphandlingar som inte överskriver 500 000 kr.113 På grund av de höga kostnaderna 

för att utföra sådana upphandlingar blir det mer ekonomiskt lönsamt att integrera dem med andra 

upphandlingar genom att bland annat upphandla systemlösningar snarare än komponenter och på så 

vis öka anskaffningssumman.114  

4.1.2 Mindre intern utveckling av system 

Kortare ledtider blir allt viktigare för att svara mot Försvarsmaktens behov. Detta innebär att den 

traditionella försörjningsmodellen i Sverige med ett stort inslag av nationell utveckling inte kan 

tillgodose ett omedelbart behov. Detta innebär att det i större grad ska eftersträvas befintliga 

lösningar på marknaden som med mindre tids- och kostnadskrävande anpassningar kan tillgodose 

dessa krav. För att uppnå kostnadseffektivitet ska i varje fall av nyanskaffning en granskning ske om 

befintlig materiel med eventuella modifieringar kan uppfylla de ställda kraven. Vidare ska en 

fördjupad analys av kostnadseffektivitet utföras vid övervägande för att undersöka om det ur ett 

livscykelperspektiv är förmånligare att utveckla ny materiel än att modifiera befintlig materiel eller 

om det är mer ekonomiskt lönsamt att anskaffa från marknadens befintliga utbud. Den iterativa 

processen som detta innebär illustreras i figur 8.115 
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Ökad kostnadseffektivitet ska eftersträvas genom att minska den egna verksamheten och ge 

leverantörerna större åtaganden. Inriktningen ska vara att om ökad kostnadseffektivitet kan uppnås, 

minska statens egen verksamhet och ge civila aktörer ett ökat genomförandeansvar genom fler och 

större åtaganden. För att åstadkomma ytterligare besparingar i materielförsörjningen ska analyser 

utföras om huruvida delar av det designansvaret som idag tas av Försvarsmakten och FMV istället 

kan övertas av andra leverantörer. För att säkerställa att eventuella initiala besparingar är bestående 

ska även analys av kostnadseffektivitet göras ur ett livscykelperspektiv. Vid överväganden om ett 

utökat åtagande för andra leverantörer är det av stor vikt att beakta tillförlitlighet och möjligheter till 

att uppnå god försörjnings- och leveranssäkerhet. 116 

4.1.3 Kompetensförsörjning 

FMV ska själva och tillsammans med Försvarsmakten förstärka kompetensen inom förmåge- och 

kravanalys. Vidare investerar FMV för att bli bättre på omvärlds-, affärs- och industrianalys samt 

analys av teknisk utveckling, så att bättre affärsmässiga upphandlingar kan äga rum.117 

4.1.4 Eftersträva internationella samarbeten 

Ekonomiska skalfördelar ska eftersträvas genom militära internationella samarbeten. För att erhålla 

kostnadseffektivitet ur ett livscykelperspektiv och för att öka förmågan till att kunna utföra insatser 

med andra länder ska internationella samarbeten vid anskaffning utgöra huvudalternativet om det är 
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möjligt och lämpligt. Detta gäller för materielförsörjningens alla faser och för de olika 

anskaffningsalternativen (modifiering och anskaffning via marknaden eller utveckling). 118 

4.2 FMV:s upphandlingsprocess 
FMV:s upphandlingsarbete följer en tydlig process. Processen börjar med att försvarsmakten 

identifierar ett behov av ny materiel, och de skriver ett kravdokument till FMV med förmågor 

produkten ska uppnå. FMV tar emot detta dokument och omvandlar försvarsmaktens behov till 

tekniska mätbara parametrar. Denna process är mycket svår då det är mycket enklare att ställa krav i 

förmågor än i mätbara enheter. Som ett exempel på hur detta fungerar kan försvarsmakten säga de 

behöver pansar som tål direkta träffar från 8 cm granatkastare. FMV måste då formulera denna 

förmåga till tekniska krav för att sedan gå ut med detta i en förfrågan till industrin. 

De tekniska kraven delas sedan in i skallkrav och börkrav. Skallkrav ska uppfyllas och om dessa inte 

uppnås så är leverantören inte aktuell. Börkrav blir relevant när flera leverantörer uppnår 

skallkraven. Då måste det FMV informera om hur börkraven viktas. Bortsett från börkraven så måste 

även priset spela in. Information om hur priset viktas mot börkraven är av stor betydelse i varje 

upphandling. Varje upphandling bildar ett nytt projekt på FMV, och huvuduppgiften i projektet är att 

definiera de krav som ställs på produkten och dess leverantörer. Dessa krav kallas för tekniska krav 

och verksamhetsåtaganden. I kraven på verksamhetsåtagandet så ingår FMV:s krav på hur 

leverantören ska arbeta, vilka standarder de ska arbeta efter samt hur de ska bemanna sina projekt. 

Projektgrupperna innehåller inköpare som är mycket erfarna inom offentlig upphandling och dessa 

personer specialiserar sig på att utforma anbudsinfordran rätt och att se till så att anbuden är 

kommersiellt hållbara. Risken finns annars att få för många leverantörer, leverantörer som inte 

bedöms klara uppgiften, eller om upphandlingen är för uppenbart riktad till en specifik leverantör. 

Det arbete som sker från kravspecifikation till färdig upphandling kallas för upphandlingsstrategi. 

Denna strategi bestämmer om en upphandling ska riktas mot en enskild leverantör alternativt om 

FMV ska utföra en konkurrensupphandling. Ska upphandlingen göras av FMV eller genom 

samarbeten med andra länder? Det är ett exempel på frågor som upphandlingsstrategin ämnar 

besvara. 119 

4.3 Indirekt Eld 
Indirekt eld är en enhet inom militären och FMV som handlar om att under en militär insats på 

avstånd kunna skjuta på mål av fientlig karaktär som inte är synliga från avskjutningsplatsen. För att 

leda elden måste målen vara definierade i tid och rum, liksom relevant information om var de egna 

trupperna befinner sig för att undvika beskjutning av egna trupper. Trots det relativt enkla målet för 

förmågan som det beskrivs ovan, utgör indirekt eld ett materiellt komplext område då det omfattar 

en mängd olika system såsom granatkastare, artilleri, ammunition och eldledningssystem kopplat till 

kommunikationssystem och fordon. I systembilden av granatkastarsystem ingår även bärare, som 

olika typer av fordon, och externa sensorer/observatörsfunktioner, som alla bidrar på olika sätt till 

att systemet flexibelt och indirekt kan bekämpa ett mål.120 Tre case inom indirekt eld presenteras 

som FMV ska, eller tänker genomföra, inom de kommande åren. Ett fall rör renovering och 
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uppgradering av befintlig materiel för att uppnå höjda krav och internationella standarder. Andra 

fallet handlar om ett nytt område inom Försvarsmakten där initial anskaffning av materiel ska ske, 

och i det sista fallet ska anskaffning av ett nytt system tänkt att ersätta ett äldre ske.  

4.4 Case ett: Renovering av granatkastare 
Inom försvarsmakten finns idag två typer av granatkastare; ett lättare (m/84) och ett tyngre (m/41) 

system, vilka illustreras i figur 9. Det lättare systemet har historiskt sett varit avsett för jägarförband 

och kustartilleriet medan det tyngre har varit avsett för att ge större verkan med mer begränsad 

mobilitet. Gemensamt för alla icke fordonsmonterade granatkastarsystem är att pjäsen består av tre 

huvudsakliga delar: stödplatta, eldrör och lavett. Det som skiljer dessa gamla pjäser från modernare 

granatkastare är den kringutrustning som hjälper soldaterna att fastställa exakt var de befinner sig 

och vart elden ska riktas. Pjäserna skjuter på mål genom att beräkna sin position och bäring, där en 

ballistikdator räknar ut projektilbanan för granatkastarelden. 

De två granatkastarsystemen anskaffades under början på 40-talet respektive 80-talet. Trots att de 

större pjäserna är gamla och införskaffades för närmare 70 år sedan är dagens moderna 

granatkastarsystem utformade på samma sätt, där eldrören, lavetterna och stödplattorna i stort sett 

ser likadana ut. Pjäserna har alltså inte utvecklats i någon betydande utsträckning men däremot har 

en stor förändring skett på ammunitions-, optik- och kringutrustningssidan med exempelvis GPS-

teknik, digitala riktinstrument och målsökande ammunition. Exempelvis användes förr i tiden en 

magnetkompass för att beräkna bäringen vilket gav mindre exakt information än vad en GPS gör 

idag. 

 

Figur 9 – Granatkastare M/84 och M/41 

Dimensionen på eldrören i granatkastarsystemen är indelade i 8 cm och 12 cm där måttet beskriver 

diametern på eldröret. Det mindre systemet är bärbart och lättillgängligt och därmed utformat för 

att fungera på gruppnivå för att ha möjlighet till att snabbare kunna förflytta den indirekta elden. Det 

större systemet är cirka tio gånger så tungt som det mindre och måste förflyttas med hjälp av ett 



40 

fordon. Nackdelen med det tyngre är således att det är otympligt och inte kan bäras några längre 

sträckor, dock har det en bättre eldverkan.121  

4.4.1 Granatkastarsystemen idag 

I dagsläget förs diskussioner inom försvarsmakten om att ersätta 12 cm pjäserna med 8 cm då det är 

mycket kostsamt att hålla två olika kalibrar verksamma. De största kostnaderna ligger i att konstant 

ha en ammunitionsportfölj till de båda systemen eftersom ammunition är avsevärt dyrare än själva 

pjäsen sett ur ett livscykelperspektiv.  

Innan detta sker ska prestandaförbättrande och livstidstidsförlängande åtgärder utarbetas samtidigt 

som riktskalsystemet ska byta standard. Materielen som Försvarsmakten besitter idag har blivit 

omodern då den förblivit oförändrad under cirka 30 års tid. FMV:s intention är att ta ett teknikkliv för 

att göra systemet användbart under en längre tid utan att några betydande uppgraderingar ska 

behöva ske. Vissa komponenter, exempelvis mjukvaruprodukter och viss datorutrustning, tenderar 

dock alltid till att behöva modifieras i ett tidigt stadie under en livscykel. Andra komponenter, likt 

eldrör och riktsystem, kan däremot hållas verksamma under en längre tid utan att någon modifiering 

behöver ske.122 

4.4.2 Aktuell materielförsörjning 

Sverige har i alla tider inom militären delat in ett varv i gradskalan till 6300 streck, men då Sverige 

ingår i allt fler internationella samarbeten så har det nu beslutats att varvet istället ska räknas om till 

6400 mils vilket är en standard som används inom NATO. Renoveringen av granatkastare syftar till att 

bland annat modifiera eller nyanskaffa all materiel som påverkas av ett byte av referenssystem på ett 

varv. Dessa till synes små förändringar i riktskalan har stor påverkan på övrig materiel då allt är 

konstruerat efter 6300 streck som gradskala. Det innebär att komponenterna påverkar varandra 

genom att om en riktskala ändras så måste övriga produkter anpassas för att systemet ska fungera på 

ett lättillgängligt och användarvänligt sätt. Projektets anskaffning omfattar följande 

produktområden: 

 Ett nytt läges- och bäringsbestämningssystem  

Detta används för att noggrant mäta åt vilket håll norr ligger. Detta görs för att kunna mäta 

vinkeln mellan den önskade skjutriktningen och en referenspunkt (norr)  

 Ballistikräknare/skjutdator  

Datorn räknar ut ammunitionens skjutbana och granatkastarens elevation, givet information 

om målets koordinater relativt granatkastarens position och bäring. Detta är nödvändigt då 

målen befinner sig på stora avstånd (0,5 – 6 km) från granatkastaren och ingen visuell 

kontakt mellan pjäsen och målet är möjligt 

 Prestandaförbättrande och livstidsförlängande åtgärder  

De brister som systemen besitter hämmar noggrannheten vilket påverkar förmågan att 

kunna positionera sig och mäta in koordinater. Andra prestandaförbättringar som ska utföras 

är inom systemens riktmetoder som blivit gamla och den något bristfälligt datoriserade 

beräkningsförmågan. De livstidsförlängande åtgärder som ska utföras är kopplade till 
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underhållsåtgärder i form av exempelvis ny dokumentation, utökade reservdelar och 

undersökning av pjässystemets status 

 Bärsystem för att fästa utrustningen på soldaterna 

Detta är aktuellt då den befintliga fästningsanordningen är från tidigt 80-tal och därmed gör 

det svårt att fästa utrustningen på soldaternas nya uniformssystem 

 Ny riktpunktmateriel  

Riktpunktmateriel används som referenser att rikta pjäsen mot. Pjäsen riktas med hjälp av 

ett riktinstrument som sitter fast på pjäsen, och för att tillförlitligheten ska säkras så ska 

riktinstrumentet kontrolleras gentemot riktpunktsreferenser, exempelvis två riktkäppar, att 

det står plant. Riktkäppar är något som alltid funnits och numera eftersträvas att bytas ut 

mot ett nyutvecklat datoriserat riktstöd för att undvika behovet av att placera ut externa 

referenspunkter 123 

Uppdraget består av anskaffningar av både standardiserad och specialanpassad materiel. Frånsett 

den digitala riktpunktsmaterielen som inte ännu finns på marknaden och kommer kräva någon form 

av nyutveckling, så handlar anskaffningarna om att köpa produkter som i viss mån redan är 

färdigutvecklade. I annat fall kan de handla om att modifiera befintliga system för att antingen göra 

dem anpassade till den nya standarden eller för att göra materiel från andra system användbara 

inom granatkastarsystemen. Det styrande inom valet av de två tillvägagångssätten är hur bundna 

Försvarsmakten är till den befintliga materielen och hur mycket resurser det skulle krävas för att 

implementera ny materiel. Om det till exempel skulle krävas stora resurser för att implementera ny 

materiel kan det vara aktuellt att istället modifiera befintlig materiel. Samma sak gäller om den 

befintliga materielen är väl beprövad, medan ny materiel bedöms ha stora risker förknippade med 

införandet. 

Uppgraderingen av granatkastarsystemen är aktuell för både 8 cm och 12 cm-pjäserna, men det 

första steget i renoveringsarbetet rör de mindre pjäserna. Tanken är att all kringmateriel som 

anskaffas till 8 cm-systemet också ska vara användbar till 12 cm-systemet. Anskaffningen av materiel 

ska som alltid ske i en sådan mängd att den tillgodoser Försvarsmaktens behov. Volymmässigt 

innebär det för detta projekt att anskaffningen är normal sett till mängden granatkastarsystem i 

Sverige, men jämfört med andra länder och andra typer av materiel är mängden relativt sett mycket 

liten.124 

4.4.3 Prioriteringar 

Förberedelsearbetet till projektet har tilldelats goda ekonomiska resurser samtidigt som 

kostnadseffektivitet ska eftersträvas, vilket enligt den övergripande organisatoriska strategin är fallet 

vid all form av anskaffning som FMV utför. En god förberedelse till projektets anskaffningsfas ligger 

till grund för en mer gynnsam fortsättning på projektets framdrift där besparingar kan ske tack vare 

noggranna utredningar.  

Projektet är också indelat i olika delar för när olika system och tjänster ska vara anskaffade. Vissa av 

dessa delar har en deadline i mitten av 2013, vilket medför att tiden till att kravspecificera och välja 
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rätt upphandlingsstrategi relativt sett är mycket begränsad. Därmed är tidsperspektivet initialt en 

prioriterad parameter kontra de ekonomiska resurserna. De kvalitativa prioriteringarna är 

formulerade som krav. Kraven som ursprungligen regleras av Försvarsmakten är i sin tur är 

utformade så att det nya systemet åtminstone ska uppnå samma prestanda som tidigare system. 

Utifrån dessa krav utför även FMV olika materielprov för att utröna vilka produkter som uppfyller de 

krav som Försvarsmakten ställer.125 

4.4.4 Intern förmåga 

Resursmässigt så finns det två personer som arbetar med projektet på heltid, samtidigt som det finns 

tillgång till specialistkompetens vid behov. FMV vet av erfarenhet att projekt av denna typ kräver 

mycket interna resurser att utföra om ingen systemleverantör kan hittas, bland annat då varje 

ingående komponent i ett system som ska anskaffas kräver en separat upphandling. För varje enskild 

upphandling måste resurserna multipliceras med antalet upphandlingar, vilket innebär att FMV 

måste lägga stora mängder tid och pengar på förhandlingar, kravspecificering och att hitta lämpliga 

leverantörer. Dessutom krävs en bred kompetens för att täcka de olika områden materielen sträcker 

sig över. 

Vissa av komponenterna som ska upphandlas är mindre komplexa än andra. Ett exempel på mindre 

komplexa komponenter är riktskalor. Vid anskaffning av dessa krävs inte lika hög kompetens då det 

för upphandlaren blir en mer rutinmässig upphandling och materielen är av simpel karaktär. Andra 

delar, till exempel ny ballistikräknare/skjutdator, är mer komplex och därför måste större arbete 

fokuseras på att kravställa rätt. Det är också kravställning som FMV använder som verktyg till att 

styra leverantörer till produktlösningar de önskar. Inom detta område anser sig FMV tillsammans 

med Försvarsmakten vara mer kompetenta än sina leverantörer som istället kan besitta en större 

förmåga i att koordinera och samordna alla ingående komponenter i ett system, dock ofta till ett 

högre pris.126 

4.4.5 Leverantörer 

FMV har personal som jobbar med strategisk omvärldsanalys för att hitta eventuella 

samarbetspartners till kommande projekt.  Ambitionen hos FMV är alltid att internationella 

samarbeten ska eftersträvas då det blir ekonomiskt fördelaktigt om orderkvantiteterna kan öka. Dock 

finns det i detta fall inga länder inom FMV:s vetskap som har samma ambition att byta riktsystem till 

6400 mils, vilket innebär att ett internationellt samarbete i detta projekt utesluts. I princip all 

materiel som ska bytas ut är så gammal att dåvarande industristrukturer vid anskaffningstillfället inte 

längre är relevanta och nya leverantörer måste därför sökas. 

Projektet har kommit till stadiet att olika nationella och multinationella leverantörer har identifierats 

samt att de komponenter som skulle kunna konkurrensupphandlas har arbetats fram. Vid en 

konkurrensupphandling har FMV innan förfarandet inleds redan kännedom om att det finns flera 

potentiella leverantörer. Innan upphandlingen vet Försvarsmakten och FMV vilken förmåga all 

materiel skall ha och kraven är formulerade på ett sätt så att det finns flera möjliga leverantörer som 

kan leverera en systemlösning. Ett stort ansvar läggs redan idag på leverantörer att de själva ska 

utarbeta lösningar utifrån FMV:s tekniska krav. Detta ansvar är något FMV gärna ser blir utökat då de 
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interna resurserna inom organisationen reduceras. Om leverantörerna tar större ansvar erhåller de 

även en större frihet till att utforma materielen efter vad de själva anser vara den mest lämpliga 

lösningen.  

FMV bidrar inte med några ekonomiska resurser för att leverantörer ska kunna utveckla sin förmåga 

till att framställa lämpliga produkter. FMV är redan medvetna om vilka leverantörer som besitter 

lämpliga förmågor och därmed anses det inte finnas incitament nog för att investera i 

leverantörsutvecklingar. De känner också sedan tidigare till vilka leverantörer som är stora nog, och 

har erfarenhet av liknande projekt, att kunna leverera denna typ av materiel. Det blir en 

utgångspunkt i valet av leverantör att FMV uppskattar att uppdraget kan levereras. Ytterligare en 

parameter som är viktig vid val av leverantör är att leveransprecision och de andra parametrarna kan 

följas enligt ställda krav. Genom att FMV redan innan kontraktet skrivs klargör konsekvenser av 

missade mål så säkras leverantörernas åtaganden.  

FMV söker en leverantör med stora resurser som därmed kan ha potential att kunna agera 

systemleverantör eftersom projektet består av flera skilda komponenter. I dagsläget besitter inte 

FMV all kompetens internt rörande systemets alla delar, utan anskaffar externa tjänster inom 

specifika delområden exempelvis inom mjukvara, men det kan även handla om underhållsområdet. 

Vanligtvis utreder och föreslår leverantören i samband med leverans en lämplig långsiktig 

underhållslösning som är anpassad efter FMV:s behov. En underhållsleverantör kan vara 

ursprungsleverantören eller någon annan som denne föreslår. Om ursprungsleverantören är 

geografiskt avlägsen från FMV så är en annan underhållsleverantör att föredra. Genom att arbeta på 

det här sättet så kan systemrisken minskas då ytterligare en leverantör används för att säkerställa 

materielens kvalitet.127 

4.5 Case två: FAC – Forward Air Controller 
Forward Air Controller (FAC) är en roll i Close Air Support-systemet (CAS), som är ett tillfälligt 

sammansatt förband. De har till uppgift att med indirekt eld via flygstridskrafter bekämpa fientliga 

markmål på sådana avstånd från egna förband att en detaljerad samordning av luft- och markstrid 

krävs under hela genomförandet. Inom ett sådant förband är uppgifterna för en FAC att leda 

flygstridskraften (flygplan, helikoptrar) mot fientliga markmål som befinner sig på nära avstånd från 

egen trupp för att undvika beskjutning av egna trupper. De kan befinna sig på en observationsplats, i 

ett flygplan eller i en helikopter och de är ansvariga för bekämpningen av målet. Uppgifterna består 

bland annat av att markera målet med koordinater, via laserbelysare eller på annat sätt ange målet 

och därefter ge eldtillstånd. FAC ansvarar också för flygstridskraftens skydd genom att leda planet in 

mot målet och därefter leda flyget på säkraste sätt bort från målet. I rollen att skydda flygplanet 

ingår också att informera om observationer rörande fientliga hot mot flygplanet.128 

4.5.1 FAC idag 

Det har bedrivits olika projekt som anskaffat FAC-materiel till Försvarsmakten, men det finns ingen 

sammanhållande funktion som organiserar anskaffningen av produkterna. Det innebär att 

komponenter tidigare har anskaffats utan någon djupare vetskap om de andra komponenterna i 

systemet. Det finns en målsättning om att situationen ska ändras och att anskaffning av materielen 
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ska ske på ett mer samordnat och organiserat sätt där ett mer centraliserat tillvägagångssätt kan vara 

ett alternativ. 

FMV har i dagsläget inte någon betydande CAS-kapacitet, dock finns en mindre mängd FAC-materiel 

av olika slag. Det som ska anskaffas är främst tillägg av befintliga produkter för att öka 

produktbredden och täcka rådande behov. FMV ser även över möjligheten att anskaffa ett nytt, 

färdigutvecklat system som tidigare inte använts. Den grundläggande tanken som anskaffningen vilar 

på är att utrustningen är väl beprövad tillsammans så att det är säkerställt att de ingående 

komponenterna är kompatibla.  

Ett behov av materiel till FAC har erhållits och uppdraget är indelat i tre faser. Fas ett innebär att så 

fort som möjligt anskaffa materiel för att tillgodose Försvarsmaktens behov av att komplettera 

särskilda förband i utlandstjänst. Nästa steg i fas ett är att FMV ska påbörja ett systemarbete där de 

ska utarbeta en undersökningsgrupp för vidare anskaffning av FAC-utrustning. Exempel på vad som 

ska undersökas är vad utrustningen behöver innehålla, hur utrustningen ska designas och hur 

strömförsörjningen till apparaturen ska gå till. Vid detta skede handlar det inte om att anskaffa någon 

ny materiel, utan att främst komplettera den befintliga materielen med mer av samma samt vissa 

eventuella ytterligare förmågor.  

I fas två är FMV delaktiga i systemarbetet. De ska då genomföra praktiska prov och undersöka olika 

fordonslösningar och dess kompabilitet med FAC-materielen, eftersom det inte är säkert att 

förbandet i fråga får ett specifikt fordon vid behov av förflyttning. En FAC kan bli beordrad att åka i 

det fordon som beslutsfattaren anser är mest lämpligt, vilket kan leda till frågor som om det finns 

möjlighet att sladdar kopplas in för att ladda batterier till utrustningen. 

I den sista fasen ska allting slutföras. Designen liksom vad FMV har kommit fram till ska färdigställas. I 

varje delmoment i processen måste utrymmet finnas att om behoven eller kraven hos 

Försvarsmakten skulle ändras så ska FMV kunna anskaffa annan materiel som uppfyller dessa 

önskemål. Den sista fasen i anskaffningsprocessen beräknas sluta kring år 2016 och eftersom 

klimatet är dynamiskt så är det potentiella behovet av ändrade krav viktiga för den slutgiltiga 

lösningen.  

Det har inte utförts någon marknadsanalys rörande FAC-anskaffningen inför kommande 

upphandlingar. Anskaffningarna till första skedet av uppdraget är så tidsbegränsat att en 

marknadsanalys inte är aktuell. Materielen som ska anskaffas är dessutom baserad på de produkter 

NATO sedan år tillbaka använder, vilket gör att FMV kan ha detta som utgångspunkt i sin anskaffning 

och därmed kan spara resurser då de inte behöver utföra några nya tester eller undersökningar för 

att kvalitetssäkra och säkerställa funktionalitet. Användarna av materielen har också testat dessa vid 

tidigare tillfällen och klartgjort att de tänkta produkterna är lämpliga.129 

4.5.2 Aktuell materiel 

Produkterna som anskaffas är av olika karaktär och komplexitetsnivå, men alla komponenter måste 

på olika sätt vara kompatibla med varandra. Antingen måste de kunna fästas på ett särskilt sätt eller 

så måste en typ av materiel kunna kommunicera med en annan. Det har dock inte inneburit att 

komponenterna har behövts modifieras eller specialanpassas då FMV anskaffat några år gammal 
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materiel. All materiel är inte direkt sammanlänkad så att ändringar i en komponent leder till att 

andra komponenter påverkas. Dock är all materiel specialanpassad till försvarsindustrin.  

Exempel på mindre komplex materiel inom FAC är laserpekare. Laserpekaren är lättare att integrera i 

övrig materiel än med till exempel ett laseravståndsinstrument som ska kunna kommunicera med en 

laserbelysare eller ett datorsystem. Dessa komponenter illustreras i figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Vid anskaffning av denna typ av materiel sker det i små volymer på grund av det förhållandevis ringa 

behovet. Det är fem olika materieltyper som är aktuella att anskaffas till FAC. 

 Laseravståndsinstrument 

Genom att koppla verktyget till en GPS kan ett avstånd till målet mätas in och sedan 

vidarebefordra denna information till flygstridskraften 

 Laserbelysare 

Dessa fungerar som en osynlig laserstråle. De riktar energi i form av en kodad laserpuls mot 

målet, och via den laserpulsen så kommunicerar den med ammunitionen på flygplanet så att 

den genom ett målsökningssystem vet var målet befinner sig 

 Laserpekare 

Dessa används för att peka ut mål i terrängen. Laserpekare styr inte ammunition som 

laserbelysare gör, utan används till att påkalla pilotens uppmärksamhet. Den pekar med IR-

laser som gör att piloten har möjlighet att se punkten via en kamera. Det finns även grön 

laser som syns väldigt bra när det är mörkt 

 IK-materiel 

IK-materiel står för igenkänningsmateriel vilket används till att flygplanet lättare kan 

identifiera det egna förbandet. Det finns passiv materiel, som reflekterar IR-ljus i form av 

exempelvis en svensk flagga. Det finns också aktiv materiel som blinkar med IR-ljus och 

synligt ljus. En radar som svarar och anger var förbandet befinner sig då piloten skickar en 

signal via sin radar är ett annat alternativ 

 Planeringsverktyg 

Idag skriver FAC:en all information på ett block och på en karta. Det finns ett 

planeringsverktyg som FMV undersöker närmare som ska fungera bra ihop med flygplanet. 

Verktyget är viktigt eftersom det kan kommunicera direkt med piloten genom att FAC:en 

Figur 10 – Sett från vänster: Laserpekare, laseravståndsinstrument och laserbelysare. 
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exempelvis kan peka direkt på verktyget och att det därefter visualiseras på en skärm i 

flygplanet. På så vis undviks kommunikationsproblematiken som uppstår vid muntlig kontakt 

samtidigt som piloten slipper anteckna eller bruka datorn under flygning 130 

4.5.3 Prioriteringar 

Det finns inget generellt svar för vad som är viktigast vid inköp av materiel till FAC. Det kan vid ett 

tillfälle vara viktigast att köpa det billigaste, medan det vid ett annat tillfälle är tidsmässigt prioriterat. 

Grunden till dessa prioriteringar ligger i behoven hos Försvarsmakten. I projektets inledande fas är en 

snabb anskaffningstid högt prioriterat på grund av det omedelbara behovet hos Försvarsmakten. I 

projektets senare skeden blir inte tidsaspekten lika styrande utan då blir frågan om hur 

livscykelkostnaden kan minimeras. 131 

4.5.4 Intern förmåga 

FMV anser sig inte ha resurser till att anta systemansvar på samma sätt som det var möjligt för 15-20 

år sedan då det fanns fler resurser och kompetenser inom organisationen. Idag finns inte nog med 

medarbetare för att det ska vara möjligt att fördjupa sig i alla olika komponenter inom FAC och de 

som idag arbetar med anskaffningen arbetar parallellt med andra uppgifter. Materielen skiljer sig 

också för mycket i komplexitet och utförande för att en heltäckande kompetens ska vara möjlig att 

vidmakthålla internt. 

Därför vill FMV flytta mer ansvar till leverantörer som de gärna ser ta större ansvar. Det önskvärda 

för FMV vore att endast ha en leverantör som levererar ett helt system till FAC, men det antas vara 

mindre troligt efter de designutvecklingar som arbetas fram. Det har dock inte uteslutits utan 

leverantörernas förmågor ska undersökas vidare i ett senare skede av uppdraget.  

Även olikheter mellan de olika ingående komponenterna är en aspekt som bidrar till tveksamheterna 

kring existensen av en potentiell systemleverantör. Om det inte visar sig finnas någon leverantör som 

kan bistå med en hel systemlösning så är strävan att ha så få leverantörer som möjligt. Syftet med att 

ha så få leverantörer som möjligt är att FMV tror att kvaliteten på arbetet skulle bli bättre då 

leverantörer besitter större resurser än FMV för att kunna utveckla tekniskt specifika kompetenser 

och ta ett systemansvar.132 

4.5.5 Leverantörer 

Marknaden för FAC-materiel är stabil men samtidigt rörlig. Det innebär att produkterna har långa 

livscykler men att leverantörer frekvent tar fram nya produkter och förbättringar till FAC. NATO-

standarder som FMV använder förändras dock relativt långsamt då konsensus krävs från 

medlemsstaterna. Detta påverkar inte FMV nämnvärt då, som tidigare nämnt, anskaffningen främst 

sker av redan beprövad materiel. Istället kan det påverka andra nationer som också använder 

materiel med NATO-standard och som i ett tidigare stadie anskaffat de nya produkterna. 

Vid anskaffning av denna typ av materiel så sker det vanligen med väletablerade leverantörer, 

oberoende vilket land de kommer från, som har direktkontakt med användarna. En annan viktig 

parameter är att FMV ska ha insyn i leverantörens förmåga att kunna leverera materielen som 
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efterfrågas. När en ny produkt ska lanseras så kan de testas med användarna för att få feedback om 

hur produkterna fungerat och vilka förbättringsförslag som kan vara aktuella. På så vis får 

leverantörerna viktig indata som kan användas till att uppgradera materielen innan den släpps på 

marknaden. Dessa typer av tester är också önskvärda från FMV:s sida för att säkerställa att produkter 

som eventuellt ska anskaffas uppnår de ställda kraven. Vid anskaffning av den aktuella materielen till 

FAC blir dock FMV inte relationsmässigt bundna till leverantörerna eftersom produkterna som 

anskaffas är beprövade och eftersom de i sammanhanget kan betraktas som omodifierade hyllvaror. 

Det finns därför idag inget behov av någon närmare relation som kan leda till förbättringar och 

nyutvecklingar av produkterna.  

Leverantörernas eventuella samarbete med sina underleverantörer är inget FMV under organiserade 

former undersöker. De använder sig till stor del av leverantörer som tidigare kunnat leverera 

materiel enligt överenskommelse, och på så vis bygger FMV upp empiriska erfarenheter som på sikt 

kan visa hur leverantörer kan samarbeta i gemensamma projekt för att lösa ett problem.  

FMV tar hänsyn till hela produktlivscykeln vid dessa anskaffningar. De tar först fram en 

underhållsberedning för de införskaffade materielen och upprättar en centralverkstad. Underhållet 

åläggs oftast inte på de leverantörer som materielen köps av. Underhållet bedrivs istället av en 

enskild svensk, extern leverantör. Denna leverantör har 30 årig erfarenhet och väntas få ansvara för 

underhållet av även de nya produkterna som ska anskaffas. Om det är någon komponent som 

underhållsleverantören inte har förmågan att vidmakthålla så skickar de själva iväg den till en lämplig 

specialist.  

Fördelen med att sourca till en leverantör i Sverige anser FMV till viss del bygger på det geografiska 

läget, men främst på grund av att de under många år byggt upp resursen hos leverantören där det 

finns anställda med relevant kompetens. FMV ser det också som en fördel att det endast finns en 

leverantör att skicka materielen till då det underlättar för logistiken samtidigt som inte någon 

nedmontering av produkterna behöver ske. Att det endast finns en leverantör som har hand om 

underhållet förenklar också arbetet med att koordinera materielen. Genom att leverantören 

samordnar materiel som de själva inte kan underhålla så får de till viss del även rollen som 

koordinator.  

Eftersom leverantören hela tiden måste ha kunskap om den materiel som FMV anskaffar så måste de 

ständigt utbilda sig i hur materielen fungerar. Detta löser leverantören genom att bland annat gå på 

utbildningar hos tillverkarna där de monterar isär produkterna för att lära sig deras funktioner. 

Förutom kompetensen så utgör de rutiner som leverantören byggt upp under samarbetet incitament 

för att fortsätta med det. I annat fall skulle dessa rutiner på nytt behöva implementeras hos varje 

leverantör och en i vissa fall komplicerad demontering av materielen skulle vara nödvändig innan de 

skickades iväg på underhåll. Därför skulle det anses vara fördelaktigt att bibehålla den nuvarande 

underhållsleverantören.133 

4.6 Case tre: Framtida splitterskyddade granatkastare 
Försvarsmaktens nuvarande granatkastarsystem (m/41 och m/84) är utformade så att pjäsen 

placeras bakom den egna truppens linjer och ger understöd till bataljonen via indirekt eld. Problem 
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uppstår när bataljonen förflyttar sig då granatkastarsystemen inte har samma mobilitet som övriga 

enheter på grund av att systemen inte är fordonsmonterade. Det medför att granatkastarna inte 

hinner med vid snabba förflyttningar. Ett annat problem är skyddsnivån för granatkastargruppen då 

de befinner sig oskyddade vid avfyrningsplatsen. De är då mycket sårbara, varför en lösning med 

bättre skydd och högre mobilitet eftersöks.134 

4.6.1 Aktuell materielförsörjning 

FMV har till uppgift att från och med omkring år 2015 anskaffa ett nytt, fordonsmonterat, 

splitterskyddat granatkastarsystem med likvärdig skyddsnivå och mobilitet som övriga bataljonen. Ett 

tidigare projekt rörande nyutveckling av en granatpansarbandvagn avsedd att ersätta 12 cm 

granatkastaren (se figur 11) har avbrutits varför en annan lösning nu måste sökas. Målet är att 

anskaffa en redan befintlig lösning som kan svara för de behov Försvarsmakten har utan att behöva 

lägga resurser på nyutveckling. 

 

Figur 11 – Ett exempel av ett fordonsmonterat granatkastarsystem 

Flera krav kommer att ställas på systemet som ska anskaffas: krav på förmåga till rörlighet och 

skyddsnivå motsvarande den enhet som understöds så att förflyttning och gruppering kan ske på 

motsvarande sätt, det bör kunna använda redan befintlig ammunition, erbjuda verkan att medge 

nedkämpning av både fientliga soldater och fordon samt belysning och avskärmning av mål. Andra 

viktiga faktorer att ta hänsyn till är tillgång till säker och fungerande ammunition som ofta står för en 

betydande del av livscykelkostnaden, behovet av underhåll (bland annat teknisk support, 

uppgraderingar och reservdelar) och behovet av personal vilket även det kan utgöra en betydande 
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del av den totala livscykelkostnaden. Däremot tar FMV inte med avveckling i beräkningarna. Dessa 

livscykelkostnader är svåra att uppskatta på grund av att förutsättningarna ständigt ändras vid 

användning. Det finns idag ingen fastställd modell för livscykelberäkning som är utarbetad efter 

FMV:s behov, men det finns ett antal som modifieras och används vid behov. 

FMV ser helst att granatkastarna monteras på befintliga fordonstyper inom Försvarsmakten då nya 

fordonstyper skulle innebära fler reservdelar, verktyg och ett ökat behov av att utbilda mekaniker 

och soldater. Leverantörerna kan dock om de anser det vara lämpligt och om de tycker att det finns 

goda anledningar föreslå andra lösningar. En lösning som är annorlunda gentemot FMV:s initiala 

tanke kan dessutom resultera i att även andra komponenter modifieras på grund av systemets 

integrering. Anskaffningen berör därmed en hel systemlösning med dess ingående komponenter som 

granatkastare, mjukvara och splitterskyddade fordon. 135 

Vapnet till systemet har inte genomgått någon betydande utveckling, utan är i stort sett samma 

granatkastare som det tidigare varit. Eftersom FMV strävar efter att använda fordon som redan 

används inom Försvarsmakten så är inte heller de nyutvecklade, trots att det överlag skett stora 

förändringar inom fordonsindustrin där speciellt skyddet har stått för en stor uppgradering. Även 

elektronikmateriel som navigationssystem och mjukvara har genomgått stora förändringar och 

förbättringar. Vapnen kan numera riktas automatiskt med hjälp av elektronik istället för att 

manövreras manuellt. Alla dessa förbättringar i form av nyutvecklingar blir dock en kostnadsfråga där 

leverantörerna får föreslå olika lösningar till FMV, varvid FMV får avgöra vilka funktioner de slutligen 

anser vara nödvändiga för att tillgodose behoven. 136 

4.6.2 Projektet idag 

Projektet befinner sig fortfarande i förstadiet.  Dock har en Request For Information skickats till 

marknaden för att undersöka vilka materiel olika leverantörer kan tillverka. Utifrån dessa svar 

kommer två olika handlingslinjer för införandet av ett system som ska erbjuda denna förmåga av 

indirekt eld att utredas. Antingen anskaffar FMV ett helt system av en enskild leverantör med 

tillhörande vapen, transportstöd, support och ledningssystem där leverantören svarar för allt arbete 

kring exempelvis systemintegrering, uppgradering, support av mjukvara. Alternativt anskaffar FMV 

de skilda systemenheterna var för sig och tar ett systemansvar och därmed själva utför integration, 

underhåll och uppdatering av systemet. Då anskaffningen kan tillföras från 2015 finns det gott om tid 

att analysera alternativa lösningar, men det primära är att om möjligt anskaffa en systemlösning för 

att minimera FMV:s interna insatser i projektet.137 Systemet ska dimensioneras för cirka åtta 

manöverbataljoner med mellan fyra till åtta granatkastare i varje bataljon, där antalet är baserat på 

omfattningen av eldkraften hos systemen. Det innebär att anskaffningen volymmässigt är relativt 

liten.138  

4.6.3 Prioriteringar 

I detta projekt bedöms inte tiden vara en avgörande faktor, utan FMV kan noggrant väga olika 

koncept och dess för- och nackdelar mot varandra. FMV kan till viss del styra tiden genom att börja 

med projektet något tidigare än planerat. Resurser har ännu inte tilldelats detta projekt, men 
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budgeten för projektet kommer troligtvis vara hög då projektet är prioriterat på grund av att 

systemet är kostsamt och komplext att anskaffa. Dock eftersträvas så låga kostnader som möjligt sett 

ur ett livscykelperspektiv. Att minska den totala kostnaden kan göras genom att kravspecificera på 

ett sådant sätt att delar kan konkurrensupphandlas, antingen av FMV eller av underleverantörer. 

Ytterligare en kostnadseffektiv lösning uppstår genom att anskaffa ett system som kan använda 

redan befintlig ammunition och som erfordrar mindre personal att använda, då dessa två faktorer är 

två stora bidrag till den totala livscykelkostnaden.139  

4.6.4 Intern förmåga 

Innan anskaffning utför FMV interna verifieringar och utredningar av materielen. Vad som testas 

beror på vilken materiel som anskaffas och vilka resurser som avsetts för ändamålet. Vid mätning av 

kvalitet rör frågan hur ofta materielen går sönder och hur mycket den slits. Detta är en kostsam och 

svår process att bedöma då det ofta innefattar forcerat åldrande. Kvalitetssäkringen står för en stor 

del av anskaffningskostnaden, vilken i sin tur är liten jämfört med den sammanlagda 

livscykelkostnaden. Ett alternativ är att då materiel ska anskaffas i stora volymer först köpa in i en 

mindre serie för att testa materielen under en tid innan den huvudsakliga tillverkningen inleds. Det 

sista sättet att säkerställa kvalitet på är att utifrån FMV:s behov få en kvalitetsgaranti från 

leverantören. Hur FMV ska göra för att säkerställa kvaliteten i detta projekt är ännu inte klarlagt. 

Troligen kommer en verifiering genom testning ske samtidigt som leverantören får lämna garantier 

vid anskaffningen. 

Efter att det tidigare projektet lades ner är den nya inriktningen att anskaffa ett system som 

tillgodoser Försvarsmaktens krav på ett sådant sätt att det inte kräver någon intern nyutveckling av 

produkter. Kompetensen finns inte idag inom FMV att internt utveckla ett liknande system. FMV 

besitter heller inte bättre kunskap än industrin om vilka materiel som kan fungera väl i ett 

sammansatt system. De tror att en sådan kompetens skulle kräva stora resurser att bygga upp, vilket 

FMV menar att de heller inte ska sträva efter. 140 

4.6.5 Leverantörer 

Det finns idag ett antal leverantörer som skulle kunna leverera ett helt system utan resursmässig 

hjälp från FMV, varför också FMV tror att en konkurrensupphandling skulle vara lämpligt för att 

uppnå lägsta pris. Några enstaka av dessa leverantörer skulle kunna tillverka större delen av all 

materiel internt och endast outsourca mindre komponenter som till exempel mjukvara och 

navigation. En central fråga är dock hur vissa leverantörer som inte kan erbjuda en helhetslösning 

utan FMV:s assistans skulle reagera vid en konkurrensupphandling och hur EU:s 

materialupphandlingsdirektiv tolkas kring det. Potentiellt finns det leverantörer som kan leverera 

granatkastare men som inte har tillräcklig kännedom om fordonen som vapnet ska monteras på. Om 

FMV inte behöver ta hänsyn till detta kan de utföra en konkurrensupphandling på en fullständig 

systemlösning med ett mera begränsat personellt stöd, men om de måste beakta andra leverantörer 

kan FMV komma att i högre grad bistå med resurser till projektet.  

En aspekt som FMV bedömer vara viktig i upphandlingen är leverantörens geografiska placering. På 

grund av att de även är intresserade av support av systemet så ser de gärna att detta sker på en 
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geografisk plats som inte är alltför avlägsen Sverige. På så vis underlättas logistiken samtidigt som 

processen kan ske tidseffektivt. Därmed är det inget hinder om systemleverantören skulle vara 

belägen långt ifrån Sverige så länge underhållet kan ske på en mer närliggande plats. Det finns inget 

som säger att detta vidmakthållande skulle behöva utföras av ursprungsleverantören, men det är 

upp till denne att hitta en lämplig leverantör som enligt dessa krav skulle kunna tillgodose FMV:s 

behov. 

FMV:s främsta verktyg för att kontrollera och styra sina leverantörer är de tekniska och 

behovsmässiga kravställningarna samt verksamhetsåtagandena. Förutom att själva till viss del 

involvera sig i projektet kan de genom att skriva i kontraktet om konsekvenser vid ouppfyllda krav. 

Exempel på en sådan konsekvens är att FMV kan välja avbryta upphandlingen om kvalitetsbrister 

upptäcks vid test och verifiering av systemet. På sammas sätt gäller kontroller av leverantörens 

relation till sina underleverantörer. Tillsammans blir kravställningen en svårhanterlig och känslig 

punkt då FMV inte får agera diskriminerande. Därför är det viktigt att i sin anbudsförfrågan ställa så 

lämpliga frågor som möjligt som kan besvara de punkter FMV anser vara viktiga. Exakt vad som 

kommer att undersökas och värderas i detta projekt är ännu inte fastställt på grund av projektets 

tidiga stadie. Om projektet kommer att innebära nyutveckling kommer noggrannare verifieringar ske 

då materielen inte sedan tidigare är beprövad. 141 
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5. Analys 
Den empiriska datan från de tre casen analyseras nu utifrån den teoretiska referensramens 

perspektiv och därefter beskrivs hur de teoretiska modellerna kan appliceras på de tre casen. 

Inledningsvis analyseras casen enligt de tre parametrarna i McIvors ramverk för sourcing som är 

baserade på teorierna ”transaction cost economics” och ”the resource based view”. Dessa tre 

parametrar är processens bidrag till konkurrensfördelar, organisationens relativa förmåga samt risk 

för opportunism, och används för att besvara frågan om FMV bör ta systemansvar eller överlåta det 

till en leverantör.  

Utgångspunkten för analysen är vad FMV som organisation har för kärnkompetens och vilken 

organisatorisk strategi de strävar efter att följa. I kompetensförsörjningsstrategin står det att FMV 

ska förstärka kompetensen inom förmåge- och kravanalys samt att bli bättre på affärsmässiga 

upphandlingar. Att förstärka kompetensen inom förmåge- och kravanalys innebär att förmågan att 

kunna kravställa på ett sådant sätt att systemen som ska anskaffas tillgodoser Försvarsmaktens 

behov ska förbättras. Denna kompetens anses vara FMV:s styrka och är en kärnkompetens som FMV 

strävar efter att vidmakthålla. Som en konsekvens av det innebär det för FMV att andra förmågor 

såsom nyutveckling och systemansvar kan på sikt komma att förskjutas mer mot industrin, vilket 

enligt Davies leder till att FMV istället kan fokusera mer på sina kärnområden.  

Denna kravställningsförmåga är det som inom McIvors ramverk för outsourcing bedöms vara kritiskt 

för FMV:s konkurrensfördelar. McIvor menar att kompetenser som är kritiska för organisationens 

konkurrensfördelar bör stanna internt och strategier bör sättas upp för att kunna vidmakthålla denna 

fördel. Mindre viktiga processer kan outsourcas då de inte möjliggör några fördelar i form av 

differentiering eller lägre kostnader, och då leverantörer besitter potential att utföra dem bättre. 

Analysen av steg ett görs för varje case individuellt och därefter, i steg två, analyseras the strategic 

supply wheel för första caset. Därefter beskrivs skillnader i hur teorin har kunnat appliceras på de 

andra två casen. Casen jämförs med teorierna om komplexa system och hur dessa påverkar de fem 

områdena i SSW-modellen.  

5.1  Analys av case ett – Renovering av Granatkastare 
Hobdays teorier om komplexa produkter och system (CoPS) innebär system som består av ett stort 

antal komponenter där de är specialanpassade till antingen kunden eller dess marknad. Vidare 

innebär CoPS att små förändringar i en komponent kan leda till ändringar i andra delar av systemet, 

samt att en CoPS-beställning produceras i projekt och/eller små volymer. Om mjukvara ska anskaffas 

tenderar projekten till att bli än mer komplexa, och leder till att djupare relationer mellan 

kravställaren och leverantören kan behövas. 

I det första projektet som rör renovering av granatkastare är det en mängd olika komponenter av 

varierande komplexitet som ska anskaffas i små volymer relativt de större aktörerna på marknaden. 

En av huvudpunkterna i projektet är att ändra riktskala på vapensystemet. Det kommer bland annat 

innebära att specialanpassade komplexa komponenter såsom skjutdator/ballistikräknare och att 

läges- och bäringsbestämningssystem måste ändras till följd av detta. Utöver detta ska även mindre 

komplexa delar som fästanordningen för utrustningen anskaffas. En viss nivå av nyutveckling 

kommer att ske på riktpunktmaterielen då en övergång önskas från fysiska riktpunktsreferenser till 

ett datoriserat referenssystem. Den efterfrågade förmågan med datoriserade referenssystem finns 
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ännu inte på marknaden och är således något som måste nyutvecklas. Projektet anses enligt dessa 

parametrar kunna relateras till teorierna om CoPS och hur materiel bör anskaffas då kriterierna för 

CoPS uppfylls med specialanpassad materiel för försvarsindustrin, nyutveckling av mjukvara samt att 

beställningen sker i en relativt liten volym. 

5.1.1 Steg ett: Make-or-Buy 

Nedan följer en analys av steg ett av två i sourcingprocessen genom att analysera de processer inom 

FMV som är bidragande till organisationens framgång, hur de utförs relativt industrin och risken att 

opportunism uppstår. 

Bidrag till konkurrensfördelar 

Att kunna identifiera vilka processer som utförs bättre än hos konkurrenter och behålla dessa internt 

är en av de tre fundamentala faktorerna i McIvors ramverk för outsourcing. En organisations 

övergripande framgång beror på om de utför en specifik process bättre än sina konkurrenter och om 

förmågan att utföra denna är svår för konkurrenterna att efterlikna, både tids- och kostnadsmässigt. 

Processer som bedöms kunna utföras lika bra eller sämre än andra organisationer kan med fördel 

outsourcas om andra leverantörer som fokuserar på den specifika processen kan erbjuda mer värde 

för pengarna, tack vare exempelvis ekonomiska skalfördelar. Om en process utförs på ett sätt som 

idag är svårt att imitera men på sikt ändå kommer att kunna utföras av andra organisationer är det 

inte av lika stor strategisk vikt att behålla den internt. Då FMV dessutom försöker att förskjuta 

ansvaret åt industrin är det rimligt att industriaktörer på sikt på kommer att försöka utveckla 

kompetenser inom systemansvar och integrering. Därför bedöms det att FMV:s förmåga som 

försvarsleverantör att anta systemansvar inte är något som de på sikt kommer att kunna utföra 

bättre än industrin och bidrar därmed heller inte till några konkurrensfördelar. 

Relativ förmåga i processen 

Då det endast är två personer som arbetar med renoveringen av granatkastare på heltid har det inte 

tilldelats några omfattande personalresurser till detta projekt. Ett flertal olika komponenter ska 

anskaffas och som alla kräver separata upphandlingar. Delar av komponenterna som ska upphandlas 

är också mindre komplexa än andra, till exempel skjutdatorn som är betydligt mer komplex än 

bärsystemet. Vid anskaffning av mindre komplexa komponenter krävs ingen avancerad teknisk 

kompetens och kravställningsförmåga då upphandlingen sker mer rutinmässigt, men anskaffningen 

som sådan är fortfarande en resurskrävande aktivitet. Hos mer komplexa komponenter måste större 

arbete fokuseras på att kravställa rätt. Stora personalresurser behövs hos systemleverantören på 

grund av antalet komponenternas olika utseenden och funktioner. Då de interna personella 

resurserna på FMV är få och då målet är att bli ännu färre samtidigt som de ekonomiska resurserna 

bedöms vara goda, är utgångsläget baserat på detta kriterium att FMV bör hitta en leverantör som 

kan ta systemansvar för detta projekt. På så vis kan FMV arbeta för att minska behovet av intern 

verksamhet och därmed sträva efter att uppnå de organisatoriska målen och att realisera den 

utarbetade strategin.  

FMV:s förmåga att agera koordinator och systemansvarig bedöms i det här fallet vara något bättre än 

leverantörerna på grund av FMV:s i dagsläget goda kännedom om systemens uppbyggnad och 

leverantörernas förmågor. Systemintegreringen anses samtidigt enligt FMV:s strategi inte vara en del 

av deras kärnkompetens och på så sätt bidrar den inte till något mervärde för organisationen. 

Beslutet hamnar därför i kvadrant fyra i McIvors matris (se figur 3 på sida 11) där valet står mellan att 

outsourca aktiviteten eller att behålla den internt. Det som styr valet blir då en fråga om risken att 
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opportunism uppstår samt hur stor skillnaden är i förmåga mellan leverantörer och FMV att kunna 

anta systemansvar, vilket analyseras nedan.  

Opportunism 

Under förstudien till detta projekt har det visat sig att flera tänkbara nationella och multinationella 

leverantörer finns som skulle kunna hantera uppdraget som systemleverantör. FMV:s utgångspunkt 

är att de inte kommer att bistå med någon form av resurser eller kompetensutveckling hos 

leverantörer för att säkerställa deras förmåga att hantera uppdraget då det bedöms att industrin 

redan har den kompetens som krävs. Då inga materiella eller immateriella investeringar kommer att 

behöva göras samt att det finns ett flertal tänkbara leverantörer, är risken för opportunism liten.  

Beslutet att outsourca systemansvar till industrin blir enligt McIvors modell det lämpliga alternativet, 

vilket möjliggör att FMV kan fortsätta att fokusera resurserna på deras kärnområden. Detta kommer 

sannolikt leda till att projektets ekonomiska utfall blir något dyrare än om FMV själva hade tagit 

systemansvar eftersom de anses besitta kompetensen internt. Dock så frigörs mer interna resurser 

inom FMV om projektet utförs på detta sätt, vilket är i linje med FMV:s strategiska inriktning. Även 

om en leverantör tar ett systemansvar så kommer dock FMV behöva engagera sig i leverantörens 

projekt för att säkerställa att projektet framskrider enligt FMV:s vilja.  

Som en konsekvens av att outsourca systemansvar är det troligt att FMV på sikt kommer att förlora 

viss kompetens inom ”systems integration”, vilket är en faktor som det måste tas hänsyn till. Men då 

detta inte är eller är tänkt att vara en kärnkompetens hos FMV så kommer detta troligtvis inte på sikt 

leda till komplikationer för att uppnå de organisatoriska målen.   

5.1.2 Steg två: Implementering 

Om FMV fattar ett beslut att outsourca systemansvaret till en leverantör, tar inköpsmodellen ”the 

strategic supply wheel” utifrån ett komplext systemperspektiv upp viktiga områden att tänka på vid 

anskaffningen. 

Kunskap och kompetens 

Strategiskt inköp kan enligt Cousins endast vara strategiskt om personerna som arbetar med detta 

har tillräckliga färdigheter för att arbeta på detta sätt. För att en anskaffning av ett system ska kunna 

vara strategisk måste organisationen ha en god insikt i hela anskaffningsprocessen för att underlätta 

vid inköpet av en produkt eller ett system som tillgodoser kundens krav. Multifunktionella 

projektgrupper måste tillsammans arbeta fram en lösning så att inte allt ansvar ligger på en enskild 

inköpare att hitta den mest lämpliga lösningen. Utveckling av kompetens hos medarbetare bör därför 

inte längre enbart fokusera på inköparens roll, utan hela den strategiska inköpsprocessen från 

anskaffning av ett system till dess avveckling måste beaktas.  

Sett ur ett kompetensperspektiv är de viktigaste kompetenserna som FMV anser att de måste besitta 

är att kunna kravställa på ett sådant sätt att en lösning som uppfyller Försvarsmaktens behov kan 

anskaffas. En annan viktig kompetens för en organisation att besitta menar Cousins är logistik och 

kunskap om vilka ekonomiska faktorer som bidrar till den totala livscykelkostnaden för ett system 

såsom underhåll, make-or-buy och olika relationsstrategier. Strategiskt inköp innebär för FMV att de 

måste ha en god kännedom om marknaden och olika leverantörers kapacitet för att kunna kravställa 

på ett sådant sätt att endast leverantörer med lämpliga verksamhetsåtaganden och kompetenser kan 

vara aktuella som systemleverantörer. Om en leverantör antar systemansvar vid en anskaffning är 
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det upp till denne att anskaffa all materiel som inte tillverkas internt och leverera den integrerad till 

FMV och Försvarsmakten. FMV behöver då inte besitta kompetensen internt att anskaffa enskilda 

delar, utan kan istället fokusera på att utarbeta teknik- och förmågekrav som beskriver behovet utan 

att gå in på specifika tekniska lösningar. Även verksamhetsåtaganden hos leverantören bör utarbetas 

för att säkerställa att den leverantör som vinner upphandlingen kan uppfylla beställningens krav på 

kvalitet, leveranstid och kostnad. I dagsläget besitter FMV generellt kompetensen internt att kunna 

bedöma leverantörers kapacitet och att kunna hitta potentiella internationella samarbetspartners. 

Detta är i linje med FMV:s strategi om att bli utmärkande inom omvärldsanalys och 

leverantörsmarknaden, och innebär således att de besitter lämplig kompetens som bör 

vidmakthållas. 

Om komplexa system (CoPS) ska anskaffas, vid nyutveckling eller vid annan anskaffning, så menar 

Hobday att höga krav ska ställas på en CoPS-leverantör att den ska besitta en djup förmåga att förstå 

begränsningar och möjligheter av olika möjliga systemkoncept, förmågor hos underleverantörer och 

behoven hos användarna. Dessutom måste de kunna koordinera bland högteknologiska 

komponenter, delsystem, mjukvaror, kompetenser och tekniker för att producera ett system. Baserat 

på systemets komplexitetsnivå blir det viktigt att en CoPS-leverantör också besitter stor kompetens 

inom ”systems integration”, vilket innebär att de besitter förmågan att koordinera mellan företag 

och andra intressenter att definiera och kombinera all nödvändig indata för ett system och ta 

ställning till hur systemet ska byggas upp. Detta för att enstaka organisationer sällan kan specialisera 

sig inom alla de tekniska områden som ett CoPS-system innebär. Då FMV strävar efter att en enda 

leverantör ska kunna leverera en systemlösning måste leverantören besitta denna kompetens internt 

om de ska kunna ta ett övergripande systemansvar. I annat fall kan någon annan leverantör vara mer 

lämplig för uppgiften.  

Organisationsstruktur 

Enligt Cousins så måste organisationsstrukturen anpassas efter industrin den är verksam i, där 

inköpet antingen kan ske decentraliserat, centraliserat eller som en hybrid mellan dessa två. En 

lämplig organisationsstruktur innebär olika strukturer för olika verksamheter, vilket innebär att den 

måste anpassas efter rådande förhållanden på marknaden. En centraliserad struktur kan vara lämplig 

att använda om organisationen upplever att samma arbetsuppgifter utförs på för många ställen 

samtidigt, och en mer centraliserad struktur kan råda bot på problemen och konsolidera flera lokala 

roller till en mer central. En decentraliserad struktur kan istället vara lämplig om ett internationellt 

företag med flera divisioner har god kännedom om den lokala marknaden, som kan utnyttjas på ett 

särskiljande sätt som inte är möjligt med en centraliserad struktur. Hobday menar dock att den 

viktigaste organisationsstrukturen är att CoPS-projekt bedrivs i projektform då svårigheter annars 

kan uppstå med att kommunicera och koordinera på ett flexibelt sätt mellan organisationerna som är 

involverade i de olika stegen av produktionen och den eventuella innovationsprocessen.  

Hobday menar att projektbaserade organisationer utför rutinmässiga processer mindre effektivt än 

en linjeorganisation. Eftersom det ställs stora krav på kompetenser inom kommunikation och 

samordning hos en CoPS-leverantör så är en avgörande del av konkurrenskraften hos enskilda 

leverantörer deras förmåga att effektivt bedriva multiföretagsprojekt, inte huruvida 

organisationsstrukturen är centraliserat eller decentraliserad.  
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FMV finns endast beläget i Sverige, men de agerar på en internationell marknad med det svenska 

försvaret som primär kund. En decentraliserad struktur är därför inte lämplig då allt inköp sker på 

samma ort. Därför är den mest lämpliga organisationsstrukturen för FMV centralisering, dock kan 

olika avdelningar ändå ha mer kunskap kring olika marknader då FMV:s olika verksamheter skiljer sig 

markant. Det relevanta för FMV att beakta i denna del av SSW-modellen är inte hur 

organisationsstrukturen påverkas då den redan bedöms vara anpassad utefter FMV:s behov. Det 

viktiga är att kunna hitta en systemleverantör som har den koordinerande kompetensen och 

erfarenheten inom multiföretagsprojekt som krävs för att kunna leverera CoPS-projekt. Frågan om 

lämplig organisationsstruktur blir därmed viktigast för den som tar systemansvar, vilket i det här 

fallet inte är FMV. 

Relationer 

Hantering av relationer handlar enligt Cousins om olika former av leverantörsrelationer som en 

organisation kan använda sig av för att skapa ett mervärde för organisationen. Denna definition av 

relationer möjliggör för organisationer att utarbeta en lämplig relation baserat på vilken effekt den 

kan ge. Att använda en viss relationsstrategi kan skapa positiva effekter på olika sätt om den kan 

fokusera på verksamheten och de resultat som förväntas av båda parter i relationen. Det innebär att 

olika situationer med olika delmål kräver olika typer av relationer, där mer komplexa processer 

såsom nyutveckling av produkter kräver djupare samarbeten medan det vid mindre komplexa 

processer som exempelvis en prissänkning kan vara mer lämpligt med en kortsiktigare relation där 

leverantörer kan spela ut varandra.  

Relationer behöver alltså fokusera på vad de kan åstadkomma i form av affärsmässiga resultat. De 

parametrar som styr vilken relationsnivå som är lämplig beror på i vilken beroendesituation 

beställaren står gentemot leverantören, samt vilken leverantörsrisk som råder på marknaden som 

påverkar om relationen blir stabil och långvarig. I detta projekt rörande renovering av granatkastare 

så finns ett flertal potentiella leverantörer som är kapabla till att kunna agera systemleverantör åt 

FMV vilket leder till att FMV:s beroende gentemot leverantören blir låg samtidigt som leverantören 

inte blir beroende av en relativt liten aktör som Sverige. Leverantörsrisken bedöms vara relativt lågt 

på marknaden då inga stora teknikskiften har skett historiskt eller bedöms ske i framtiden, samt att 

mängden leverantörer är stor. Matrisen för olika relationsstrategier (se figur 6, sida 25) har använts 

för att utarbeta en lämplig relationsstrategi. Då marknadsrisken alltså är låg och FMV:s inte är 

beroende av en specifik leverantör placeras relationen i ett traditionellt så kallat 

armslängdsförhållande (kvadrant tre) där FMV kan utnyttja antalet leverantörer, vilket i praktiken 

innebär att de med fördel kan konkurrensupphandla projektet. Hade leverantörsutbudet varit mer 

begränsat hade istället ett samarbete av mer taktisk karaktär varit mer lämpligt.   

Hobday menar i sina teorier om CoPS att systemleverantören måste ha ett nära samarbete med de 

intressenter som är med och utarbetar och påverkar systemet i ett CoPS-nätverk. I stora CoPS-

projekt kan olämpliga relationsstrategier orsaka förseningar och ökade kostnader på grund av 

svårigheten komplexiteten i att designa och kommunicera mellan intressenterna som är involverade i 

ett CoPS-system. Om FMV fattar ett beslut att outsourca systemansvaret hamnar kravet om att 

bedriva ett nära samarbete med underleverantörer istället på leverantören och inte FMV. Om 

systemansvaret istället skulle tas av FMV skulle andra genomarbetade relationsstrategier behövas tas 

fram med varje individuell leverantör, detta dock främst vid de komponenter som hade krävt någon 

form av nyutveckling, som riktpunktsmaterielen. 
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Mätning av nyckeltal 

Enligt Cousins är det viktigt att tänka på hur nyckeltal mäts och hur dessa kan användas för att 

förbättra inköpsorganisationens prestationer och strategi på ett mätbart sätt. Det är avgörande för 

att kunna övervaka och utvärdera hur arbete och arbetsgrupper inom en funktion bidrar till 

organisationens framgång. Det grundläggande syftet med att mäta prestationer inom 

inköpsorganisationen och inom värdekedjor är att stödja verksamhetens implementering av dess 

strategi, genom att på ett formellt och systematiskt sätt övervaka och utvärdera olika processer. 

Dessa mätningar måste konstrueras så att de möter organisationens behov, och ett sådant system 

stödjer och uppmuntrar samtidigt prestationsförbättring inom organisationens kritiska områden. 

Normalt brukar organisationer fokusera på ett av tre områden: antingen strävar de för att ha 

lågkostnadsfokus, hög kvalitet eller snabba leverans- och utvecklingstider. Som Brian Kenny påpekar 

så är hög kvalitet i militära sammanhang ett krav då risken för olyckor blir för stora om de kvalitativa 

prioriteringarna minskar till fördel för lägre kostnader. Det uppstår då en trade-off mellan kvalitet 

och kostnad där kvalitet generellt prioriteras högre än kostnader. Därför blir den huvudsakliga frågan 

för FMV om snabba leveranstider eller kostnader ska prioriteras i respektive projekt. Om FMV har 

gott om tid att utföra en bra förstudie kan ofta billigare systemlösningar upphandlas än om 

anskaffningen sker hastigt då besluten kan fattas på mer klara grunder.  

I detta projekt bedöms de ekonomiska tillgångarna vara goda, men liksom i alla projekt ska slöseri av 

resurser minimeras. Cousins menar att organisationers långsiktiga mål kan uppnås enklare genom att 

inte enbart mäta finansiella kostnader utan även indirekta kostnader som kan uppstå då systemet är i 

bruk. Exempel på indirekta kostnader är underhåll, transporter och logistik, kvalitetsbrister och 

försenade leveranser. Författarnas exempel på indirekta kostnader som uppstår är bland annat 

distributionskostnader och lagerkostnader som främst är baserade på kontinuerliga leveranser och 

hur dessa kan minskas genom att optimera värdekedjan. Inom FMV och vid militär anskaffning är 

volymerna generellt små och leveranserna mindre frekventa än handelsvaror, vilket gör dessa 

exempel mindre applicerbara. För att uppnå FMV:s övergripande mål att spara resurser genom att i 

större grad överlåta systemansvar till industrin måste FMV enligt Cousins mäta den totala 

livscykelkostnaden genom att ta hänsyn till de indirekta kostnaderna för varje tänkbar leverantör och 

inte endast de direkta anskaffningskostnaderna. Exempel på indirekta kostnader som kan vara av 

strategisk vikt ges i nästkommande kapitel av analysen; kostnads- och förmånsanalys. 

Brian Kenny motstrider Cousins teorier om att kvalitet vanligen kan mätas genom att se på antal 

defekter per leverans eller antal returer då dessa inte är applicerbara på krigsmateriel. Om Brian 

Kennys teorier följs så kan inte SSW-modellen direkt appliceras på krigsmateriel. Ett sätt för FMV att 

indirekt mäta kvalitet på produkter är genom att anskaffa materiel som redan är beprövad av andra 

länder. De säkerställer även att leverantörer uppfyller kvalitetskrav genom att använda sig av 

leverantörer som historiskt kunnat leverera system som uppfyllt ställda krav, samt via produkttester i 

samband med anskaffningar. Då beställningar ofta sker i enstaka projekt och inte kontinuerligt finns 

inget annat sätt att säkerställa att leveranser sker i tid än att kravställa ett slutdatum för leverans och 

därefter vidta rättsliga åtgärder om kontraktet inte uppfyllts.  

Det viktiga enligt Cousins är att alla nyckeltal som mäts har som syfte att hjälpa till att uppnå de 

organisatoriska målen på ett mätbart sätt. I CoPS-projekt där antalet komponenter som samverkar i 

ett system är många krävs det en god förmåga att kunna bedöma olika systemlösningars påverkan på 

den totala kostnaden. Systemens kvalitet säkras av FMV genom att i nyutveckling av materiel 
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involvera slutkunden, i det här fallet Försvarsmakten, i processen att formulera systemets krav så att 

systemet får rätt förmågor.  

Jin tar upp fyra huvudsakliga faktorer som alla påverkar outsourcing av komplexa system: 

leverantörens tekniska infrastruktur och produktionsinfrastruktur, leverantörens förmåga att 

samarbeta med underleverantörer och skillnader i beställarens och leverantörens strategiska mål. Då 

vapenmarknaden inte är utmärkande stor och leverantörsutbudet är relativt begränsat så har FMV 

god kännedom om de olika leverantörernas tekniska och produktionsmässiga kompetens, och denna 

kunskap måste FMV kontinuerligt anstränga sig för att vidmakthålla och förstärka. Dock så är 

kunskapen om olika leverantörers kompetens inom ”systems integration” mer begränsad vilket är 

något FMV måste arbeta vidare med. Då FMV har en god kännedom kring leverantörers tekniska 

kompetens behöver de sällan vända sig till leverantörer som sedan tidigare är okända. Dock har FMV 

upptäckt att vissa leverantörer kan ha svårt att samarbeta med varandra i större projekt, då de i 

andra sammanhang/projekt är konkurrenter. FMV har då behövt lägga stora resurser på att få 

samarbetet att fungera tillfredsställande. Samarbetsvilja mellan leverantörer kan därför vara en 

viktig bidragande faktor som påverkar FMV:s  större projekt. 

Kostnads- och förmånsanalys 

Det femte och sista elementet i Cousins strategiska inköpsmodell är kostnads- och förmånsanalys. I 

den offentliga sektorn försöker organisationer maximera värdet och spara så mycket pengar som 

möjligt. Därför är det viktigt att förstå kostnaden av att göra affärer. Traditionellt sett så har det 

mätts hur väl en viss inköpsstrategi fungerat genom att se hur stora årliga besparingar som 

åstadkommits. Denna metod har fungerat bra enda tills organisationen insett kostnaden av dålig 

kvalitet. Därför är det enligt Cousins viktigt när kostnader mäts att mäta rätt saker, det vill säga att 

även ta hänsyn till kostnader som kan uppstå på grund av brister i kvalitet eller leveranstider. Om 

inköpsorganisationer ska arbeta strategiskt så måste även inköpsprestationerna mätas strategiskt, 

där hänsyn bör tas till kostnader som uppstår under hela produktens livscykel. FMV fokuserar på att 

mäta kostnader de anser vara viktiga, men de har ingen utarbetad mall för hur de ska gå tillväga eller 

hur mätningarna skiljer sig mellan liknande projekt. En mall kan utarbetas som listar de vanligaste 

typer av kostnader och hur dessa kan jämföras med liknande projekt så att lärdomar kan dras inför 

framtida anskaffningar. 

Total cost of ownership (TCO) är ett synsätt på leverantörsurvalsprocessen som innebär att 

leverantörer inte bara viktas mot varandra med priset i åtanke utan på totala kostnaden. TCO är 

starkt kopplat till föregående kapitel om mätning av nyckeltal, där hänsyn även tas till indirekta 

kostnader. De kostnader som kan beaktas förutom just pris är bland annat kvalitet, leverans, 

beställning, mottagning, förvaring, inspektion och transportering. Alla dessa faktorer har en påverkan 

på den totala kostnaden, och alla leverantörer bör bedömas efter dessa kriterier. Cousins menar att 

många konsumenter, organisationer och politiker misslyckas med att beräkna och inse vikten av en 

TCO, och istället räknas enbart Total Cost of Acquisition (TCA) när de fattar inköpsbeslut. Vid en 

anskaffning är det fem distinkta steg som alla innebär kostnader som bör tas hänsyn till vid en TCO-

analys: 

 Initial anskaffning  

Kostnader som uppstått innan produkten är levererad. Till exempel pris, utformning av 

kravspecifikationer, förhandlingar och kostnader för att undersöka lämpliga leverantörer 
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 Mottagning  

Kostnader som uppstår när varor mottas, till exempel administrativa kostnader och 

inspektion och tester av produkter 

 Innehav  

Kostnader som uppstår från mottagandet till brukandet av produkter, exempelvis transport- 

och förvaringskostnader 

 Användning  

Exempel på användningskostnader är utbildning av personal i systemen, påföljder från 

kvalitets- eller funktionalitetsbrister, underhåll och reservdelar 

 Avveckling/förbrukning  

Kostnader för att avveckla produkten och eventuell återvinning av komponenter 

FMV har lagt stora resurser i förarbetet till detta projekt på att i det initiala skedet undersöka 

marknaden och försvarsmaktens behov för att underlätta kravställningen så att en kostnadseffektiv 

lösning kan erhållas, samt i vilken omfattning produkttester måste ske. Inom militären härstammar 

stora delar av den totala livscykelkostnaden från användning av systemet, där kostnaderna främst 

uppstår vid underhåll och tillgång på ammunition. Ammunitionen är en betydligt större kostnad sett i 

ett livscykelperspektiv än den initiala anskaffningskostnaden då styckpriset på ammunition är högt 

samt att volymen som förbrukas är stor. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hur nya system kan 

använda redan befintlig ammunition. Då Sverige inte längre har obligatorisk värnplikt uppstår också 

stora kostnader när systemet är i bruk till att betala ut löner åt yrkessoldater. Därför erhålls en 

kostnadseffektiv systemlösning då så få soldater som möjligt krävs för att kunna använda det. En 

annan viktig faktor för FMV är att ta hänsyn till är hur redan anskaffad materiel kan återanvändas och 

hur stora resurser som krävs för att implementera ny materiel. Om befintlig materiel kan användas 

minskar utbildningskostnaderna jämfört med om helt nya system används. Dock sker analys av 

möjligheter till återanvändning av materiel inte i någon större omfattning på FMV. Genom att 

anskaffa kringmateriel som kan användas till både 8 och 12 cm systemen delas även kostnaden upp 

på större volymer då annars detta skulle kräva separata upphandlingar med större resurskrav som 

följd.  

Partridge menar att leverantörsurvalsprocessen endast når den mest kostnadseffektiva lösningen 

genom att inte kravställa en viss teknisk lösning utan att endast ställa funktionella krav och därefter 

låta leverantören besluta vilken lösning som är bäst. Kostnadseffektivitet uppnås då genom att 

behoven av intern teknisk kompetens hos beställaren minskar, ny teknik som beställaren var 

omedveten om kan användas och större risk och ansvar läggs på leverantören. Beställaren mottar då 

den funktionalitet som eftersträvas, och inte en lösning som uppfyller den egna föreslagna tekniska 

lösningen men som har otillräcklig funktionalitet. FMV arbetar på detta sätt och de försöker att i så 

stor mån som möjligt undvika att kravspecificera en specifik teknisk lösning. Istället fokuserar de på 

att kravställa funktionalitet och låta leverantörerna ta större ansvar och därmed frihet i att utforma 

systemet på ett sådant sätt som de bedömer vara bäst.  

Ytterligare en faktor som Partridge anser ha stor påverkan på kostnaden är underhåll av systemet. 

Han skriver att det i kontraktsskrivningen bör formuleras hur underhållet av systemet bör ske under 

hela systemets livscykel. Partridge menar att om underhållskontrakt skrivs efter anskaffningen så 
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leder detta ofta till mycket högre kostnader än om det sker i samband med anskaffningen. 

Beställaren kan antingen välja att köpa reservdelar vid leverans eller att i kontraktet skriva att 

leverantören ska ha reservdelar på lager och att dessa betalas först då de förbrukas. I FMV:s fall så 

utreder vanligtvis leverantören hur underhållet kan struktureras på ett lämpligt sätt och om 

ursprungsleverantören eller en extern part är lämplig att ta hand om underhållet. Det kan vara 

baserat på både leverantörens vilja att ta systemansvar under hela produktlivscykeln, men även 

leverantörens geografiska läge har en stor inverkan. Om leverantören är geografiskt avlägsen 

föredrar FMV en mer närliggande underhållsansvarig leverantör på grund av logistiska skäl och 

möjlighet till snabbare reparationer. Vid förarbetet till en anskaffning av ett tänkbart system så tar 

FMV fram en analys som uppskattar systemets livscykelkostnader. Exempel på generella faktorer 

som kan vara viktiga enligt Cousins finns i Bilaga 3 till denna rapport, men hänsyn måste även tas till 

mer de mer specifika tidigare nämnda områdena inom projektet såsom personalkostnader och 

tillgång på ammunition. 

5.1.3 Projektets prioritering mellan tid, kostnad och kvalitet 

Som det tidigare påpekats är låg kvalitet något som inte accepteras i militära sammanhang. Kvalitet 

måste därför kravställas så att den uppnår en säkerhetsnivå där systemet både är säkert för 

användaren och där kvaliteten möjliggör att systemet kan användas felfritt i en mängd olika miljöer. 

Därför blir den initiala frågan för FMV om en tids- eller kostnadsprioritering ska göras. Det som 

primärt brukar styra vilket tidsfokus ett projekt har är om Försvarsmakten har ett omedelbart behov 

av systemet, till exempel om förbanden i Afghanistan är i behov av materiel som inte kan vänta. Då 

spelar kostnaden en betydligt mindre roll än om projektet hade haft en längre anskaffningstid och 

istället prioriteras en snabb leveranstid.  

Det finns alltså inget omedelbart behov av uppgradering av granatkastarsystem, utan arbetet görs i 

livstidsförlängande och prestationsförbättrande syfte. Anskaffning av liknande system brukar 

generellt sett ta mycket lång tid, och då deadline är satt till 2013 har projektet en kort tidsram. 

Förstadiet till projektet har tilldelats goda resurser för att möjliggöra ett effektivt och enklare 

genomförande i projektets senare faser. Bedömningen blir därför att tid är prioriterat över kostnader 

inom detta renoverings- och uppgraderingsprojektet av granatkastare, samt att systemet måste 

uppfylla de kvalitetsmässiga krav som FMV ställer. FMV uttrycker i sin strategi en vilja att i så stor 

mån som möjligt använda redan befintlig materiel och undvika nyanskaffning, vilket är anledningen 

till att detta främst är ett renoveringsprojekt och inte nyanskaffning. Befintliga lösningar genererar i 

regel mindre tids- och kostnadskrävande anpassningar då materielen inte behöver nyutvecklas.  

Enligt Jins forskning av outsourcing av komplexa system finns det olika faktorer och trade-offs som 

bör tas hänsyn till om projektets fokus är kort anskaffningstid och hög kvalitet.  Förutsättningen som 

varje leverantör måste uppfylla är att de har goda FoU-möjligheter om projektet innebär någon form 

av nyutveckling, samt att leverantören besitter en stark teknisk kompetens inom ett specifikt 

område. Dessutom är goda kommunikationsförmågor och nära samarbete med andra intressenter 

som är specialiserade på andra delar av systemet viktigt för samordningen av komponenterna. 

Beställaren måste dock även denne ha ett nära samarbete med systemleverantören för att kunna 

arbeta mot ett gemensamt mål så att projektet framskrider enligt beställarens vilja. Dessutom menar 

Cousins att kvalitet måste kravspecificeras tydligt så att den blir mätbar. Det minskar de interna 

resurserna hos beställaren för att säkerställa att systemet uppfyller kraven, samtidigt som det kan ge 

en indikation på om processen utförs bättre externt än internt. FMV utför dock istället noggranna 
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materielprov i form av fälttester vid en anskaffning för att säkerställa kvaliteten är tillfredställande så 

att de dokumenterade kraven kan valideras i praktiken.  

Cousins definition av ett företag med tidsfokus innebär praktiskt att de levererar produkter på 

avtalad tid samt att leveranstillförlitligheten är god vid kontinuerliga beställningar. Jins forskning 

tyder på att god kommunikationsförmåga och stark teknisk kompetens bidrar positivt till projektets 

leveranstid, precis som vid nyutveckling av komponenter. Ett nära samarbete mellan beställare och 

leverantör leder till att projektet med större sannolikhet kommer levereras i tid, men är samtidigt 

mer resurskrävande.  För att säkerställa att leveranser kan ske i tid bör leverantören enligt FMV i det 

här fallet framgångsrikt ha hanterat projekt av liknande omfattning tidigare. Leveranstider kan kortas 

ned genom att välja leverantörer som befinner sig geografiskt nära, samt har antingen snabba 

ledtider eller befintliga produkter på lager.  

Även om FMV väljer att outsourca systemansvar till en leverantör så involverar de sig i dessa projekt. 

De bistår inte med resurser eller kompetens utan kommunicerar istället med leverantören för att 

säkerställa att projektet framskrider enligt projektplanen. FMV väljer inte en systemleverantör som 

inte sedan tidigare kunnat visa sin förmåga att hantera liknande projekt om det finns andra 

alternativ. En del av kravställningen kan alltså bestå av att exempelvis kräva att minst tre liknande 

projekt har utförts framgångsrikt av leverantören. Att en leverantör lyckats genomföra liknande 

projekt tidigare är ett sätt att säkerställa att leverantören har förmåga att kommunicera med andra 

intressenter och koordinera projektet effektivt. I det här projektet har inget kontrakt ännu upprättats 

men potentiella leverantörer har identifierats. FMV eftersträvar att systemleverantören föreslår en 

lämplig underhållslösning och/eller om denna kan outsourcas till en extern part. Som tidigare nämnts 

så är underhållsleverantörens geografiska läge något som tas hänsyn till och FMV bedömer att ett 

nära geografiskt läge kan underlätta logistiken och underhållet av systemet positivt.   

Sammanfattningsvis så rekommenderas FMV att outsourca systemansvar till en extern leverantör i 

detta fall, och för att uppnå projektets mål med en leverans inom en kort tidsram gör FMV rätt i att 

uppgradera redan befintlig materiel istället för att satsa på nyutveckling. Det blir viktigt att mäta 

huruvida systemleverantören har en god samordnande förmåga med underleverantörer och FMV för 

att detta ska kunna ske, samt att de i tidigare projekt påvisat en god förmåga inom ”systems 

integration”. FMV kan med fördel utnyttja antalet tänkbara leverantörer och konkurrensupphandla 

projektet, vilket innebär armslängdsrelationer med leverantören.   

5.2  Analys av case två – Anskaffning av FAC-materiel 
I case två är det ett flertal olika komponenter av varierande komplexitet som ska anskaffas. 

Anskaffningen är tänkt att ske i tre faser, och projektet befinner sig i nuläget i den första fasen. Den 

första fasen innebär att FMV så fort som möjligt ska anskaffa materiel för att tillgodose 

Försvarsmaktens behov till förband som befinner sig i utlandstjänst. Anskaffningarna till första skedet 

av uppdraget är så tidsbegränsat att en marknadsanalys inte är aktuell. Materielen som ska anskaffas 

är dessutom baserad på de produkter NATO sedan år tillbaka använder, vilket gör att FMV kan ha 

detta som utgångspunkt i sin anskaffning och därmed kan spara resurser då de inte behöver utföra 

omfattande tester eller undersökningar för att kvalitetssäkra och säkerställa funktionalitet. 

Användarna av materielen har också testat dessa vid tidigare tillfällen och klartgjort att de tänkta 

produkterna är lämpliga.  
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I de två följande faserna ska FMV utarbeta fordonslösningar och deras kompabilitet med FAC-

materielen eftersom det inte är säkert att förbandet i fråga vid behov av förflyttning får ett specifikt 

fordon där exempelvis batterierna i utrustningen kan laddas. FMV ska även fatta ett beslut om vilka 

komponenter som ska anskaffas i större mängder efter att materielen som anskaffats i fas ett har 

använts. Därefter ska FMV tillsammans med Försvarsmakten undersöka vilka ytterligare förmågor 

som ska tillföras och komplettera systemet. Detta är tänkt att vara slutfört 2016, vilket innebär att 

FMV har en större tidsram jämfört med i fas ett.  

Den aktuella materielen är inte specialanpassad för FMV:s behov, dock är den anpassad för den 

militära marknaden. Produkternas komplexitet varierar, där enklare materiel som laserpekare ska 

anskaffas, men även mer komplexa som exempelvis laserbelysare och digitala planeringsverktyg. 

Komponenterna är inte i samtliga fall sammankopplade så att om en komponent ändras så påverkas 

övriga delar av systemet, dock så är materielen istället utvecklad efter en militär standard.  Det är 

denna standard som gör att komponenterna kan samverka sinsemellan. Komponenterna är 

sammankopplade så att om exempelvis den kodade laserpulsen från laserbelysaren ändrar frekvens, 

blir den inte kompatibel med ammunitionen om inte även ammunitionens frekvens modifieras. 

Omfattningen av detta projekt lever upp till de flesta parametrar som definierar ett CoPS-projekt då 

materielen är specialanpassad för marknaden och anskaffningen sker i begränsade mängder, 

inkluderande mjukvara som ofta är komplext att anskaffa. Därför kan Hobdays teorier om komplexa 

produkter och system ändå är relevanta för analysen av anskaffningen.  

5.2.1 Steg ett: Make-or-Buy 

Samma antagande om FMV:s förmåga att anta systemansvar och agerar systemintegratör som i case 

ett görs även här, vilket innebär att den teori som presenteras i case ett även kan appliceras på detta 

case. Om FMV agerar systemintegratör är denna aktivitet inget som bidrar till ett ökat mervärde för 

FMV och deras kunder, då de på sikt inte kommer att kunna utföra denna uppgift bättre än industrin. 

Det som primärt styr om FMV ändå bör anta ett systemansvar, trots att det inte följer FMV:s 

strategiska riktning är baserat på analysen av FMV:s relativa förmåga att anta systemansvar i just 

denna process, samt hur FMV kan hantera risken om opportunism uppstår om det väljs att 

systemintegratörsrollen ska outsourcas. 

Idag finns inte nog med medarbetare inom FMV för att det ska vara möjligt att fördjupa sig i alla olika 

komponenter inom FAC och de som arbetar med anskaffningen arbetar även parallellt med andra 

uppgifter. Materielen skiljer sig också för mycket i komplexitet och utförande för att en heltäckande 

kompetens ska vara möjlig att vidmakthålla internt. Av samma anledning uppstår tveksamheter kring 

existensen av en potentiell systemleverantör. Det önskvärda för FMV vore att ha endast en 

leverantör som levererar en systemlösning av FAC-materiel, men det antas vara mindre troligt på 

grund av de designutvecklingar och systemförslag som FMV arbetar fram. Det har dock inte 

uteslutits, utan leverantörernas förmågor ska undersökas vidare i ett senare skede av uppdraget. Om 

det inte visar sig finnas någon leverantör som kan bistå med en hel systemlösning så är FMV:s 

strävan att ha så få leverantörer som möjligt.  

FMV har inte lyckats hitta en potentiell systemleverantör, vilket beror på att få leverantörer besitter 

all kompetens internt kring alla olika komponenter som ska anskaffas. Alltså finns det få potentiella 

systemleverantörer och risken för opportunism blir då påtaglig om FMV ändå väljer att anskaffa 

systemet genom en systemleverantör. Då risken för opportunism är hög bedöms det att FMV bör 
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anta systemintegratörsrollen i projektets inledande faser, samt att de bör minska beroendet till 

enskilda leverantörer genom att konkurrensupphandla all materiel som nuvarande industri kan 

tillhandahålla utan någon form av nyutveckling. I projektets senare faser när systemets alla förmågor 

är fastställda kan det dock vara möjligt att åter igen gå ut till industrin i hopp om att finna en 

systemleverantör. Behovet av interna resurser på FMV kommer inledningsvis att öka då de själva tar 

ansvar för systemintegreringen. Men det kan vara nödvändigt för att ge industrin en chans att 

utveckla den kompetens som krävs inom ”systems integration” för att kunna anta ett systemansvar, 

så att FMV på sikt kan minska de interna resurserna. Då FMV sedan tidigare redan har befintliga 

underhållsrelationer med en inhemsk leverantör minskar dock risken för att opportunism uppstår vid 

underhållsplaneringen av materielen. Cousins menar att det blir kostsamt att byta leverantör om 

stora investeringar skett hos en särskild leverantör.  

Analysen av kärnkompetens, relativ förmåga i processen och opportunism appliceras på McIvors 

modell (se figur 2 sid 4) kring outsourcing, med utgångspunkten att systemansvar enligt ovan inte 

bidrar till ett mervärde för FMV. Det uppstår dock svårigheter att fastställa om FMV:s relativa 

förmåga hamnar i kvadrant tre eller fyra. Svårigheten ligger i att bedöma FMV:s förmåga kontra 

leverantörernas i att anta systemansvar, då det finns indikationer på att varken FMV eller industrin i 

dagsläget har en särskiljande förmåga i processen. Oavsett vilken av kvadranterna som väljs, är risken 

för opportunism hög. Det är då rekommenderat att ändå inledningsvis ta systemansvar och på sikt 

ompröva detta beslut.  

5.2.2 Steg två: Implementering 

Om FMV fattar ett beslut att outsourca systemansvaret till en leverantör, tar inköpsmodellen the 

strategic supply wheel utifrån ett komplext systemperspektiv upp viktiga områden att tänka på vid en 

anskaffning. 

Kunskap och kompetens samt organisationsstruktur 

Kunskap och kompetens samt organisationsstruktur i SSW-modellen tar upp vilka kompetenser som 

en inköpsorganisation bör beakta så att inköpsprocessen kan ske strategiskt, samt vilken 

organisationsstruktur som är lämplig för att kunna genomföra detta. Denna modell tillämpas på FMV 

som organisation och påverkar organisationen som helhet, varför variationer mellan de olika casen 

inte blir aktuella. För en fullständig redogörelse för hur dessa två områden påverkar FMV, se case ett.  

Relationer 

I detta projekt så finns det flera potentiella leverantörer som kan leverera enskilda delar till systemet, 

dock anses det mindre troligt att det finns potentiella systemleverantörer som i dagsläget skulle 

kunna leverera den typ av systemlösning som FMV efterfrågar. Då detta projekt är uppdelat i tre 

tydliga faser, kan olika relationsstrategier för de olika faserna utarbetas. I fas ett där en omedelbar 

anskaffning ska ske är leverantörsutbudet begränsat då det är tänkt att främst komplettera redan 

befintlig materiel. Då behovet är omedelbart samt att anskaffningen främst ska komplettera 

utlandsförbandens redan befintliga FAC-förmågor med mer av samma materiel kan inte detta skede 

av inköpet ske på ett annat sätt än att bortse från långsiktiga strategier. Det enskilt viktigaste att 

betrakta är då korta leveranstider och tillfredställande kvalitet, då anskaffningspriset inte blir viktigt. 

Det blir då i projektets tidiga skede orimligt att upprätta något långsiktigt samarbete med 

leverantören.  
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Då FMV på sikt har mer tid att analysera marknaden och behoven hos Försvarsmakten kan det tänkas 

att mer långsiktiga relationer kan uppstå mellan FMV och industrin om en potentiell 

systemleverantör kan framträda. Om Cousins relationsmatris (se figur 6, sida 25) ska tillämpas på 

detta projekt uppstår ett par frågetecken. Nivån av beroende till leverantörer blir svårt att definiera 

då det är oklart om materielen som ska anskaffas till utlandsstyrkorna idag kommer att vara 

densamma som används i senare skeden. Om så är fallet att FMV fortsättningsvis kommer anskaffa 

samma typ av materiel uppstår ett beroende gentemot leverantören på grund av att den tekniska 

lösning ska vara densamma som idag. Leverantörsrisken, eller mängden leverantörer på marknaden, 

blir starkt beroende av om FMV väljer att själva ta ett systemansvar eller om en extern part antar 

denna roll. Risken för opportunism blir då mycket svårbedömd då det fortfarande är oklart om hur 

många potentiella systemleverantörer det kan finnas på marknaden när anskaffningen av projektets 

senare faser blir aktuell. Därför rekommenderas FMV att i fas ett själva stå för systemintegreringen 

av de olika komponenterna, och att därefter ompröva detta beslut när marknaden undersökts 

djupare.  

Mätning av nyckeltal 

Det blir inte aktuellt att mäta kvalitet, kostnad, pris och andra faktorer för att långsiktigt förändra 

FMV:s inköpsarbete till det bättre då anskaffningen ska ske hastigt i projektets första skede. Då 

materielen som ska anskaffas redan är beprövad av andra länder i NATO finns därmed heller inga 

incitament till att öka leveranstiden för att möjliggöra genomgående produkttester för att utröna det 

mest lämpliga alternativet. Detta blir istället mer aktuellt i projektets senare faser. Teoretiska 

exempel på hur det kan genomföras samt hur FMV arbetar med detta internt beskrivs mer utförligt i 

case ett, där principerna även kan tillämpas på detta projekt.  

Om FMV på sikt väljer att anskaffa FAC-materiel från en enskild systemleverantör som inte tillverkar 

alla delar av systemet internt, bör FMV undersöka leverantörers förmåga till att samarbeta med 

varandra så att projekten, och därmed inköpsverksamheten, kan bedrivas mer effektivt. I dagsläget, 

som det tidigare har nämnts, kan svårigheter uppstå i projekt som involverar flera leverantörer med 

konkurrerande produkter som måste samarbeta för att ta fram en systemlösning. Ett exempel på ett 

samarbetsproblem som kan uppstå kan vara om FMV har en systemleverantör som har två egna 

underleverantörer med liknande sortiment, där leverantören upphandlar olika komponenter till 

systemet från vardera leverantör som ska kunna integreras med varandra. Det uppstår då en 

intressekonflikt mellan de två underleverantörerna då de kan behöva samarbeta med varandra för 

att komponenterna ska fungera tillsammans, samtidigt som de är konkurrerande företag. Om dessa 

typer av problem kan minskas kan därmed effektiviteten i projekten ökas, vilket leder till att FMV:s 

resursbehov blir mindre då deras roll som koordinerare av samarbetet minskar.  

Kostnads- och förmånsanalys 

Att utföra en totalkostnadsanalys innebär att undersöka vilka kostnader som kan uppstå under ett 

systems fem stadier i en livscykel: anskaffning, mottagning, innehav, användning och avveckling. Att 

göra en sådan analys för den FAC-materiel som ska anskaffas i det tidiga skedet är inte aktuellt då 

anskaffningstiden är knapp. Det som på sikt kan komma att påverka livscykelkostnaden för all FAC-

materiel är främst en fråga om underhåll, samt i vilken mån materielen kan behöva ersättas om 

systemet i framtiden får ett behov av ny funktionalitet. FMV har i dagsläget ett djupare samarbete 

med en inhemsk leverantör som är huvudleverantör av underhållslösningar till FAC-materielen. Att 
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använda den närliggande underhållsleverantören kan minska projektets totala livscykelkostnad då 

logistiken blir mindre komplex genom kortare och snabbare transporter. 

Då funktionen Close Air Support (CAS) är ny till det svenska försvaret, är det inte helt fastställt vilken 

funktionalitet som systemet kan komma att behöva i framtiden. Det kan få negativa konsekvenser då 

det inte är fastställt att FAC-utrustningen som upphandlas idag kommer att kunna tillgodose 

Försvarsmaktens långsiktiga behov. Om det visar sig att nya förmågor behövs på systemet kan den 

tidigare materielen behöva ersättas, vilket kan bli en konsekvens av att inköpet inte skett strategiskt 

på grund den tidsmässiga begränsningen i upphandlingen.  

När en ny produkt ska utvecklas åt Försvarsmakten så testas produkterna så att användaren kan ge 

feedback och förslag på förbättringsområden som exempelvis kan minska systemets kostnader. 

Dessa tester är redan genomförda då det mesta av materielen som ska anskaffas redan används av 

Försvarsmakten. Hur materielen ska avvecklas kostnadseffektivt i framtiden är ingenting som FMV 

tar hänsyn till, vilket kan vara motiverat då anskaffningskostnaderna för FAC-materielen är relativt 

liten. FMV bör även ta lägre hänsyn till användningskostnader då de till skillnad från case ett inte kan 

minskas genom att upphandla ett system som erfordrar mindre personal att använda. FAC är en 

enskild roll i ett CAS-system, och personalbehovet kan sannolikt inte minskas till antalet beroende på 

vilken materiel som anskaffas. Det viktiga är att fokusera på hela produktens livscykel när denna 

totalkostnadsanalys ska göras, så att inte analysen enbart visar den totala anskaffningskostnaden.  

5.2.3 Projektets prioritering mellan tid, kostnad och kvalitet 

Det finns ingen generell prioritering som är fastställd vid inköp av materiel till FAC då projektet är 

uppdelat i olika faser. Det kan vid ett tillfälle vara viktigast att köpa det billigaste, medan det vid ett 

annat tillfälle är tidsmässiga prioriteringar. Grunden till dessa prioriteringar ligger i behoven hos 

Försvarsmakten. I projektets inledande fas är en snabb anskaffningstid högt prioriterat på grund av 

det omedelbara behovet hos Försvarsmakten. I projektets senare skeden blir inte tidsaspekten lika 

styrande utan då blir den viktigaste frågan hur livscykelkostnaden kan minskas.  

Vid den initiala anskaffningen av FAC materiel som är tänkt att komplettera den redan befintliga 

materielen, så kommer FMV behöva bortse från sin strategi att försöka hitta den mest 

kostnadseffektiva lösningen. Tidsaspekten blir mest relevant om någon form av teknisk innovation 

ska utarbetas under en viss tidsram. Den inledande delen i detta projekt ska dock inte ske inom en 

viss tidsram, utan snarare omgående. Att undersöka leverantörsmarknaden blir därför obefogad då 

produkterna inte kommer kräva någon form av utveckling då Försvarsmaktens behov kan tillgodoses 

med marknadens befintliga produkter.  

I projektets senare skede, då projektet har en längre tidsram kan FMV fokusera på att arbeta fram 

den mest kostnadseffektiva lösningen rörande FAC-materiel. Om den lösningen innebär att FMV eller 

en leverantör ska ha övergripande ansvar för systemet är ännu oklart, men om det beslutas att 

systemansvaret ska outsourcas kan Jins teorier om outsourcing av komplexa system användas. 

Den viktigaste parametern om det är kostnadsfokus som önskas uppnås är att leverantören i 

dagsläget har de lämpliga kompetenserna i form av mänskliga- och tekniska resurser som krävs att 

kunna leverera projektet. Om nyutveckling ska ske blir även kompetens inom FoU viktig samt att 

leverantören måste ha lämplig tillverkningsutrusning, kvalitetskontroll och tillgång till kompetenta 

underleverantörer. I detta fallet kommer dock inte nyutveckling ske i någon större omfattning, varför 
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det viktiga för FMV istället blir att hitta en leverantör med god övergripande teknisk kompetens inom 

den varierande typ av utrustning som en FAC använder.  

En annan faktor som påverkar kostnaden är huruvida det strategiska målet med CoPS-projektet är 

detsamma mellan beställare och leverantör. Om målet med projektet skiljer sig mellan de olika 

organisationerna kan det skapa oklarheter kring vad det är som prioriteras. Det kan leda till att 

projektet byter riktning och att projektets mål inte blir det beställaren från början tänkt. Risken att 

kostnadsmålen inte uppfylls kan då minskas genom att inte outsourca systemansvaret i omfattande 

projekt till små leverantörer, då mindre leverantörers resurser kan visa sig vara otillräckliga.   

FMV har i detta projekt ännu inte fastställt systemets alla förmågor, utan detta kommer att ta tid att 

utreda tillsammans med Försvarsmakten. FMV försöker medvetet att undvika att kravställa en viss 

teknisk lösning då marknaden kan ha en större kännedom om vilken teknisk lösning som är 

lämpligast för att tillgodose ett visst behov. Detta följer Partridges teorier om hur kostnadseffektiva 

upphandlingar uppnås genom att krav ställs så att den interna tekniska kompetensen hos beställaren 

kan minskas samtidigt som större risk och ansvar hamnar hos leverantören. 

En annan faktor som Jin menar påverkar kostnaden är underhåll av systemet, vilket även tas upp i 

SSW-modellen. Jin menar att det i kontraktsskrivningen bör formuleras hur underhållet av systemet 

kommer att ske under hela produktlivscykeln för att minska underhållskostnaderna. Om 

underhållskontrakt istället skrivs efter anskaffningen så leder detta ofta till mycket höga kostnader. 

Om flera leverantörer lever upp till de ställda kraven och kan leverera ett system så måste hela 

livscykelkostnaden för varje leverantörs alternativa lösning noga utvärderas, då driften och 

underhållet av systemet kan leda till högre kostnader relativt den initiala anskaffningskostnaden. 

FMV har som tidigare nämnts redan en befintlig underhållsleverantör till FAC-utrustningen, vilket 

underlättar arbetet att hitta en underhållslösning på systemet. Alternativt kan FMV om de anskaffar 

all FAC-materiel från en systemleverantör låta denne föreslå en lämplig metod för att underhålla 

systemet. Det FMV måste göra är att analysera dessa olika alternativ ur ett livscykelperspektiv så att 

de därefter kan urskilja vilken lösning som är mest kostnadseffektiv.  

Sammanfattningsvis så rekommenderas FMV i detta fall att inledningsvis inte outsourca 

systemansvar till en extern leverantör, utan behålla detta internt och ompröva beslutet i projektets 

senare skede. Materielen har, bortsett från det första steget, inte ett omedelbart behov av att 

anskaffas. Därför blir projektets mål istället att genomföra anskaffningen så kostnadseffektivt som 

möjligt.  Den viktigaste parametern att beakta för att uppnå kostnadseffektivitet är att välja en 

leverantör, förutsatt att det finns en leverantör som är villig att anta systemansvar, som från början 

besitter lämplig kompetens så att inga former av investeringar behöver ske. Det bästa sättet att 

undersöka detta är att se om liknande projekt har levererats kostnadseffektivt till FMV eller andra 

beställare. FMV rekommenderas att i samband med anskaffningen utreda en lämplig 

underhållslösning för att erhålla en kostnadseffektiv upphandling.  

5.3 Analys av case tre – Nyanskaffning av framtida splitterskyddat 

granatkastarsystem  
I det tredje och sista caset ska FMV fram till omkring 2015 anskaffa ett framtida fordonsmonterat 

splitterskyddat granatkastarsystem med likvärdig skyddsnivå och mobilitet som övriga bataljonen. 

Målet är att anskaffa en redan befintlig lösning som kan svara för de behov Försvarsmakten har utan 
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att behöva lägga resurser på nyutveckling. FMV ser helst att granatkastarna monteras på befintliga 

fordonstyper inom Försvarsmakten då nya fordonstyper skulle innebära fler reservdelar, verktyg och 

ett ökat behov av att utbilda mekaniker och soldater. Leverantörerna kan dock föreslå andra 

lösningar om de anser det vara lämpligt och om de tycker att det finns goda anledningar. En lösning 

som är annorlunda gentemot FMV:s initiala tanke kan dessutom resultera i att även andra 

komponenter modifieras på grund av systemets integrering. Anskaffningen berör därmed en hel 

systemlösning med dess ingående komponenter som granatkastare, mjukvara och splitterskyddade 

fordon. Projektet befinner sig i dagsläget i förstadiet där en Request For Information (RFI) har 

skickats ut till industrin för att utreda olika leverantörers förmåga att leverera ett system som kan 

tillgodose Försvarsmaktens behov. När FMV får tillbaka RFI-svar från industrin kan de värdera olika 

koncept och bedöma vilket system som sett ur ett livscykelperspektiv blir mest lämpligt.  

Detta projekt är starkt knutet till Mike Hobdays teorier kring komplexa produkter och system, och 

projektets omfattning stämmer väl överens på hur Hobday definierar CoPS-projekt. Anskaffningen 

ska ske i en begränsad mängd, kostnaderna är mycket höga samt att tekniken är mycket komplex. 

Mjukvara skall även anskaffas, samt att systemet är uppbyggt av ett flertal komponenter med 

inbördes beroenden mellan varandra, där exempelvis ammunition kan avfyras med digitala 

riktsystem som är beroende av andra system som beräknar projektilens skjutbana och koordinater. 

5.3.1 Steg ett: Make-or-Buy 

Samma bedömning av FMV:s förmåga att anta systemansvar och agera systemintegratör som i case 

ett görs i detta case, vilket innebär att den teori som presenteras i case ett även kan appliceras till 

detta case. Om FMV agerar systemintegratör är denna process inget som bidrar till ett ökat mervärde 

för FMV och deras kunder då de på sikt inte kommer att kunna utföra denna uppgift bättre än 

industrin. Det som primärt styr om FMV ändå bör anta ett systemansvar, även fast det inte följer 

FMV:s strategiska riktning, är baserat på analysen av FMV:s relativa förmåga att anta systemansvar i 

just denna process, samt hur FMV kan hantera risken att opportunism uppstår om det väljs att 

systemintegratörsrollen ska outsourcas. 

FMV har beskrivit två huvudsakliga anskaffningsalternativ till industrin, där det ena består av att FMV 

anskaffar ett helt system av en enskild leverantör med tillhörande vapen, transportstöd och 

ledningssystem där leverantören svarar för allt arbete kring exempelvis systemintegrering, 

uppgradering och support av mjukvara. Alternativt anskaffar FMV de skilda systemenheterna var för 

sig och tar ett systemansvar och därmed utför all form av integration, underhåll och uppdatering av 

systemet internt. Dessa två alternativa strategier illustreras i figur 1 på sida 1. Efter att det tidigare 

projektet som denna anskaffning är tänkt att ersätta lades ner är den nya inriktningen att anskaffa 

ett system som tillgodoser Försvarsmaktens krav på ett sådant sätt att det inte kräver någon intern 

nyutveckling av produkter. Kompetensen finns inte idag inom FMV att utveckla ett liknande system 

internt och de besitter troligen heller inte bättre kunskap än industrin om vilka materiel som kan 

fungera väl i ett sammansatt system. De tror att en sådan kompetens skulle kräva stora resurser att 

bygga upp, vilket de menar inte är något FMV ska sträva efter, samt att metoden inte är i linje med 

den strategiska inriktningen. Därför bedöms det att FMV inte har en särskiljande förmåga att agera 

systemintegratör i detta projekt, utan att det finns goda möjligheter att industrin kan erbjuda ett mer 

kostnadseffektivt system, vilket är en fråga som RFI-svaren kan komma att bekräfta.  
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Då FMV har skickat ut en RFI till ett flertal leverantörer både inom Europa och övriga delar av världen 

som bedöms kunna leverera ett system som kan tillgodose Försvarsmaktens behov, anses inte risken 

för opportunism som påtaglig. Om flera leverantörer kan erbjuda en systemlösning kan detta 

användas till att utnyttja konkurrensen på marknaden, vilket kan leda till lägre priser jämfört med om 

endast ett fåtal leverantörer kan erbjuda en systemlösning. Dock kan geografiska avstånd ställa till 

problem då det kan uppstå komplikationer med logistik vid underhåll om inte företaget är 

representerat i eller i ett närområde till Sverige. Ett alternativt förfarande kan då vara att 

tillhandahålla hela systemet från en leverantör, och outsourca huvudsakligt underhållsansvar till en 

mer närliggande aktör. FMV bör då i kravspecifikationen kräva att huvudleverantören till systemet 

bistår med en underhållsplan som därefter kan upphandlas separat av FMV i samband med 

anskaffningen. Om brister i funktionalitet upptäcks efter underhåll kan dock problem uppstå i att 

avgöra vem som är ansvarig för kvaliteten vid en sådan typ av anskaffning då leverantörerna kan 

skylla systemets brister på varandra.  

Analysen av kärnkompetens, relativ förmåga i processen och opportunism appliceras på McIvors 

modell (se figur 2, sida 4) för outsourcing. Utgångspunkten är att systemansvar enligt ovan inte 

bidrar till ett mervärde för FMV och att de inte bedöms ha en särskiljande förmåga i att anta 

systemansvar, samtidigt som flera tänkbara leverantörer bedöms som lämpliga systemleverantörer. 

Ett definitivt svar på vilka leverantörer som har rätt kompetens för detta kan dock inte fastställas 

innan alla svar från RFI:n har anlänt och dessa har analyserats. När detta appliceras på McIvors 

modell för outsourcing hamnar beslutet i tredje kvadranten, där det är rekommenderat att outsourca 

systemintegratörsrollen.  

5.3.2 Steg två: Implementering 

Om FMV i detta projekt beslutar att anskaffa ett komplett granatkastarsystem genom att outsourca 

systemansvaret till en leverantör, tar inköpsmodellen ”the strategic supply wheel” utifrån ett 

komplext systemperspektiv upp viktiga områden att tänka på vid valet av systemleverantör. 

Kunskap och kompetens samt organisationsstruktur 

Dessa två delar av SSW-modellen tar upp vilka kompetenser som en inköpsorganisation bör beakta 

så att inköpsprocessen kan ske strategiskt, samt vilken organisationsstruktur som är lämplig för att 

kunna genomföra detta. Denna modell tillämpas på FMV och påverkar organisationen som helhet, 

och någon variation för detta case jämfört med de andra två blir därför inte aktuell. För en fullständig 

redogörelse för hur dessa två områden påverkar FMV, se case ett.  

Relationer 

I detta projekt är det inte fastställt om systemansvaret för materielen ska tas internt av FMV eller av 

en extern leverantör. Det önskvärda är att överlåta systemansvaret till en extern leverantör, men det 

styrande för valet blir antalet potentiella leverantörer som kan uppfylla FMV:s krav och hur deras 

lösningsförslag ser ut. Innan RFI-svaren har anlänt och analyserats så bedöms antalet leverantörer 

tills vidare inte vara allt för begränsat. Utifrån detta bedöms leverantörsrisken på marknaden initialt 

vara låg.  

Nästa steg i Cousins relationsmodell (se figur 6, sida 25) är att avgöra nivån av beroende som kan 

uppstå mellan FMV och en leverantör. FMV har en önskan om att använda fordon som redan 

används inom Försvarsmakten och samtidigt har krav på att granatkastarna ska kunna använda 

befintlig ammunition. Om dessa premisser kravställs så innebär projektet en högre grad av beroende 
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till en viss leverantör, vilket skulle placera projektet i kvadrant ett i modellen. Dessa tekniska 

önskemål ökar risken för opportunism och kan leda till att anskaffningspriset blir högre än om 

leverantörerna själva skulle få välja systemlösning. Den totala livscykelkostnaden kan dock bli lägre 

på grund av behovet av olika typer av ammunition och reservdelar till olika fordon minskar. Detta 

återstår att fastställa tills en livscykelskostnadsberäkning utförts för de olika alternativen. 

Beroende på hur viktigt FMV anser att befintliga fordon används till det nya systemet, eller att 

granatkastarna ska kunna använda befintlig ammunition, så påverkas nivån av beroendet till 

leverantören. Då den nuvarande mängden ammunition inom Försvarsmakten är omfattande bedöms 

det vara av stor vikt att denna kan användas även av framtida system. Därför blir fordonslösningen 

den återstående faktorn som kan påverka beroendet i modellen. Hur leverantörerna kan anpassa sig 

till dessa krav återstår att se. Om det visar sig FMV:s beroende gentemot leverantören blir högt 

innebär det att relationen blir opportunistisk enligt McIvors modell. Det innebär att den oberoende 

parten kan dra fördel av situationen genom att exempelvis ta höga priser för sina produkter. Detta 

förutsätter dock att relationen är kortvarig, vilket kan förebyggas genom längre samarbeten genom 

att till exempel låta leverantören ansvara för underhållet av systemet.  

Om beroendet mellan FMV och leverantören är lågt, genom att leverantörerna själva får bestämma 

vilka komponenter som systemet ska bestå av, så minskar risken för opportunism vilket gör att FMV 

har större valfrihet i valet av systemlösning. Det leder till att FMV bör använda armlängdsrelationer. 

Dessa relationer kan vara fördelaktiga om inköpsorganisationen och leverantören är oberoende av 

varandra och då marknadsrisken är låg. Detta scenario inträffar ofta om det finns flera potentiella 

leverantörer och produkten eller tjänsten som ska anskaffas relativt sett inte är tekniskt avancerad. I 

detta projekt är materielen komplex men till största del bestående av redan befintliga produkter, 

vilket leder till att mängden potentiella leverantörer ändå anses vara stor.  

Mätning av nyckeltal 

Teoretiska exempel på hur mätningar av nyckeltal kan genomföras samt hur FMV arbetar med dessa 

internt beskrivs mer utförligt i case ett, och dessa metoder kan tillämpas på även detta projekt. Om 

materielen som ska anskaffas redan är beprövad av andra länder så kan FMV utvärdera dessa 

systems förmågor, och därefter jämföra dessa förmågor med FMV:s behov. Att titta på andra länders 

lösningar kan vara ett effektivt sätt att bedöma materielens och systemets kvalitet, och det kan även 

ge en bra bild av leverantörens kapacitet. Trots detta kommer FMV under anskaffningen utföra 

produkttester för att säkerställa systemets kvalitet och förmågor.  

I samband med anskaffningen i case tre har FMV som krav att leverantören av ett system även ska 

föreslå en lämplig underhållsplan och underhållsleverantör. Detta kan antingen vara 

systemleverantören själv eller någon annan som de anser vara mer lämplig. Detta kan vara bra att 

göra, då detta minskar FMV:s interna behov av teknisk kompetens då de inte själva behöver planera 

för underhållet på systemets alla olika komponenter, samt att marknaden inte behöver undersökas 

lika ingående efter en lämplig underhållsleverantör. FMV kan då lägga större resurser på att 

utvärdera de olika förslagen och förhandla fram bra kontrakt istället för att själva arbeta fram 

lämpliga underhållsleverantörer. Det är sannolikt att FMV kommer att värdera en närliggande 

underhållsleverantör då det leder till snabbare hantering av reparationer och underhåll. 

Av alla de tre casen är detta projekt det mest komplexa och omfattande. FMV ställer därför stora 

krav på leverantören att kunna hantera beställningar i liknande omfattning. Leverantören måste ha 
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en stark teknisk och produktionsmässig infrastruktur och en god koordinerande förmåga då de 

troligen inte kommer att kunna producera systemets alla delar internt. Då kostnaderna är mycket 

höga och risken att kostnads- och tidsmål inte uppfylls om små leverantörer väljs, så bör FMV ställa 

krav på att leverantören tidigare har utfört liknande beställningar framgångsrikt.  

Kostnads- och förmånsanalys 

Att utföra en totalkostnadsanalys innebär att undersöka vilka kostnader som kan uppstå under en 

produkts fem stadier i en livscykel: anskaffning, mottagning, innehav, användning och avveckling. I 

detta projekt kommer anskaffningskostnaden att bli betydligt större än i case ett och två, då ett 

granatkastarfordon i detta projekts storleksordning kostar åtskilliga miljoner kronor att tillverka.  

Denna kostnad bedöms ändå sett ur systemets livscykelperspektiv inte vara lika betydande som till 

exempel tillgång på ammunition och antalet soldater som krävs för att använda systemet. Det 

viktigaste ur FMV:s perspektiv är att beakta hur systemet är tänkt att underhållas och om de 

närliggande leverantörerna har kompetens att underhålla ett system som exempelvis har anskaffats 

från andra länder. 

Det är ännu inte fastställt om FMV ska anskaffa ett helt system från en enskild leverantör eller om de 

själva ska anskaffa materielen och integrera den till ett system. Oavsett vilken handlingslinje som 

väljs så kommer FMV behöva utföra olika tester av materielen för att säkerställa dess förmåga och 

kvalitet, samtidigt som leverantören förväntas lämna garantier på kvaliteten. Dessa tester utgör ofta 

en betydande del av anskaffningskostnaden, vilket innebär att de måste utvärderas noga så att 

testerna uppfyller sitt syfte.  

Kostnaden för innehav av systemet förväntas bli obetydligt då transport och lagring inte är 

huvudsakliga kostnadsdrivare inom denna typ av materiel. Istället är användning en större post då 

personalkostnader i form av soldater och deras utbildning, samt underhåll av systemet står för en 

stor del av livscykelkostnaden. Genom att använda fordon som redan finns inom Försvarsmakten 

minskas dock dessa kostnader eftersom nya reservdelar inte behöver anskaffas och då behovet av 

utbildning av soldater och mekaniker minskar.  

Den sista punkten i kostnads- och förmånsanalysen är kostnader som kan tas hänsyn till vid 

avveckling av en produkt. Det har visat sig att FMV inte undersöker detta i någon större omfattning 

då systemen som anskaffas i regel används under flera decennier innan de antingen uppgraderas, 

modifieras eller avvecklas. Avvecklingskostnaderna ligger alltså mycket långt fram i tiden vilket gör 

dem svåra att uppskatta. Användningen varierar dessutom med tiden vilket är en ytterligare faktor 

till varför det är svårt att kunna uppskatta hur en avveckling av systemet ska ske. Om tidshorisonten 

inte är allt för avlägsen och om förutsättningarna rörande systemets användning kan uppskattas, kan 

FMV med fördel analysera detta i samband med en TCO då vissa besparingar eventuellt kan ske. 

Genom att på förhand utesluta detta i en kostnadsanalys kan oväntade dolda kostnader uppstå i 

framtiden. 

5.3.3 Projektets prioritering mellan tid, kostnad och kvalitet 

I projektet rörande anskaffning av fordonsburna granatkastare har FMV god tidsram för att kunna 

utföra en djupgående marknadsanalys för att möjliggöra bedömningar av olika leverantörers 

koncepts lämplighet att tillgodose Försvarsmaktens behov. Anskaffningstiden blir därmed inte någon 

huvudsaklig prioritering, utan det viktiga blir att en kostnadseffektiv upphandling av god kvalitet 

utförs. Om det beslutas att en leverantör ska ansvara för systemet som anskaffas kan Jins teorier om 
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komplexa system användas på samma sätt som i case två då kostnaden är prioriterat även i det 

projektet.  

Eftersom nyutveckling är något som FMV vill undvika i strävan efter ett kostnadseffektivt system blir 

inte leverantörens kompetens inom FoU primär. Istället blir det viktigt att leverantören besitter god 

teknisk kompetens inom systemets alla komponenter, att de besitter kunskap om hur dessa 

samverkar med varandra, samt att de har lämplig kvalitetskontroll och tillgång till kompetenta 

underleverantörer. Det blir också viktigt att systemleverantören inte bara har god teknisk kännedom 

kring de olika komponenterna, utan även att den är kompetent inom ”systems integration” så att 

den kan koordinera mellan olika underleverantörer och på så sätt kan öka förutsättningarna för att 

leverera projektet enligt specifikation. 

Enligt teorier om CoPS når leverantörsurvalsprocessen den mest kostnadseffektiva lösningen genom 

att inte kravställa leverantören en viss teknisk lösning utan att endast ställa funktionella krav och 

därefter låta leverantören själv besluta vilken lösning som är mest lämplig. FMV uttrycker i RFI:n en 

önskan om att leverantören ska använda en särskild fordonstyp och granatkastare som ska kunna 

använda en viss typ av ammunition. De gör detta dels av praktiska skäl för att underlätta underhåll 

och för att befintlig ammunition ska kunna användas, men även för att de tror att detta kan minska 

innehavs- och användningskostnaderna.  

En annan faktor som påverkar kostnaden är underhåll av systemet. Jin menar att kostnaderna för 

detta kan minska om det innan anskaffningen formuleras hur underhållet av systemet kommer att 

ske under hela produktlivscykeln. Om underhållskontrakt istället skrivs efter att anskaffningen skett 

så leder detta ofta till högre kostnader. FMV har, som tidigare nämnts i analysen, en medvetenhet 

kring detta och väntar inte med att planera underhållet till ett senare skede, utan detta sker i 

samband med anskaffningen.     

Sammanfattningsvis rekommenderas FMV i detta fall att outsourca systemansvar till en extern 

leverantör då risken för opportunism bedöms vara låg, men detta kan inte bestyrkas innan svaren 

från RFI:n har anlänt. Liksom i case två är den viktigaste parametern att beakta för att uppnå 

kostnadseffektivitet att välja en leverantör som från början besitter lämplig kompetens så att inga 

former av investeringar behöver ske. Det bästa sättet att undersöka detta är att se om liknande 

projekt har levererats kostnadseffektivt till FMV eller andra beställare och att leverantören visat sig 

kompetent inom ”systems integration”. FMV rekommenderas att i samband med anskaffningen 

utreda en lämplig underhållslösning för att undvika en situation där risken för opportunism blir stor.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Rapporten har haft som syfte att undersöka när en organisation ska ta systemansvar internt och när 

det kan vara lämpligt att outsourca detta. Då FMV är en organisation som på senare tid arbetat allt 

mer med frågan om systemansvar så har tre case på FMV har undersökts för att besvara 

frågeställningen. De tre casen visar alla likheter och lever upp till kriterierna som definierar komplexa 

system, och de uppvisar därför samma typ av problematik som FMV ställs inför i många projekt.  För 

att ge rapporten mer substans har även undersökningar gjorts i hur en organisation kan välja att 

implementera sin strategi att outsourca systemansvar till en enskild leverantör. Modellen som tagits 

fram för detta, se figur 12 på sida 78, har applicerats på de tre casen för att illustrera problematiken 

med make-or-buy och hur ett outsourcingbeslut kan implementeras. 

Nedan följer slutsatser och diskussion kring hur det bedöms att FMV bör arbeta med beslut rörande 

make-or-buy och vilka potentiella förbättringar som kan genomföras. Vidare så diskuteras hur 

teorierna kring CoPS påverkar SSW-modellen och skillnaderna som uppstår om SSW-modellen 

tillämpas på ett statligt verk jämfört med den privata sektorn.  

6.1 McIvors sourcingmodell 
Enligt McIvors modell för outsourcing bedöms det mest lämpliga alternativet för FMV vara att 

outsourca systemansvaret om möjlighet finns. Om det finns ett flertal potentiella leverantörer och då 

FMV enligt sin strategi ska fokusera verksamheten mot att bli mer affärsmässig och mindre tekniskt 

inriktad, blir det lämpliga tillvägagångssättet att låta en leverantör ta ett systemansvar. Genom att i 

största möjliga mån prioritera kärnkompetenserna affärsmässighet, omvärldsanalys och kravställning 

kan ett större systemansvar flyttas nedåt i leverantörskedjan så att mer interna resurser kan 

användas till att arbeta med organisationens kärnområden. Om systemansvaret outsourcas är det 

viktigt att kunna avgöra hur kraven i kontraktet ska utformas så att leverantören ansvarar för hela 

systemet. Problem kan uppstå då när exempelvis ledningssystem som utvecklas oberoende av 

vapensystemen ändå ska integreras i samma plattform. Det bästa ur FMV:s perspektiv vore om fler 

leverantörer gick samman och skapade längre samarbeten med produkter som från början 

utvecklades för att underlätta kompabiliteten. Att detta kommer ske anses dock som osannolikt då 

leverantörer i regel prioriterar att sälja nyutvecklade produkter, och att detta prioriteras över hur 

produkterna är kompatibla med andra leverantörers system.  Ett annat problem som kan uppstå vid 

outsourcing av systemansvar är att ursprungsleverantören i framtiden inte längre arbetar inom 

samma område då produktlivscyklerna ofta kan sträcka sig över decennier. Genom att använda en 

systemleverantör som funnits under en lång tid minskar denna risk då sannolikheten är större att den 

fortfarande finns kvar inom samma arbetsområde.  

Om tidsperspektivet utökas och om FMV fortsätter att outsourca systemansvar till industrin, kan 

stora problem uppstå i att avgöra vem som har övergripande ansvar på en högre systemnivå, det vill 

säga ansvaret för hela armén. Då det inte finns leverantörer som kan erbjuda materiel för en hel 

armé, måste olika system outsourcas till olika leverantörer. Om leverantörer har systemansvar för 

olika system som tillsammans bildar en armé, finns det inte längre en enda systemansvarig för hela 

försvarssystemet, vilket tidigare har varit FMV:s huvudsakliga uppgift och kärnkompetens. FMV:s nya 

strategi bygger på att denna tidigare kompetens allt mer överlåts till externa leverantörer och fokus 

skiftas mot att istället göra affärsmässiga upphandlingar. Detta kan på lång sikt ställa till problem när 

exempelvis ledningssystem som är kompatibla med flera system ska uppgraderas, då frågan uppstår 
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vem som ska ta ansvar för den högsta systemnivån (armén) efter uppgraderingen. Denna rapport har 

behandlat vem som ska ta systemansvar i ett specifikt projekt, och nästa steg i processen för FMV är 

att analysera hur detta påverkar ansvaret på en högre systemnivå.  

De tre casen som analyserats för att utreda om systemansvar bör outsourcas eller inte kan knytas till 

teorierna om komplexa system då de uppfyller de flesta av de områden som definierar ett CoPS-

system; små ändringar i komponenter leder till stora ändringar i övriga systemet, systemen ofta är 

tekniskt komplexa, materielen är anpassad till försvarsindustrin och nyutveckling kan behöva ske på 

vissa områden. 

Då det i FMV:s materielförsörjningsstrategi är beskrivet att systemansvar i så stor utsträckning som 

möjligt ska överlåtas till industrin bedöms det att bidraget till FMV:s konkurrensförmåga, eller 

snarare deras kärnkompetens, inte påverkas positivt om FMV tar ett övergripande systemansvar. 

Integrering av komponenter och koordinering mellan olika leverantörer för att anskaffa ett system 

bedöms därför inte bidra till ett mervärde för FMV då deras huvudsakliga uppgift är att kravställa och 

att utföra affärsmässiga upphandlingar. Av den anledningen bedöms FMV göra rätt i att försöka 

minska de interna resurserna genom att överlåta större ansvar till leverantörerna. Detta kommer 

troligen på sikt leda till mer kostnadseffektiva upphandlingar, men på kort sikt kommer sannolikt 

vissa komplikationer uppstå innan färdiga rutiner har etablerats, samtidigt som det kan generera 

högre kostnader då leverantörer tar betalt för systemansvarsrollen. Eftersom FMV genom tidigare 

erfarenheter av att ta systemansvar fortfarande besitter koordineringskompetensen internt, hade en 

möjlighet enligt Cousins kunnat vara att starta en spin-offverksamhet inom systems integration. 

Detta går dock emot den politiska viljan att minska organisationens omfattning, vilket leder till att 

detta förslag varken blir rimligt eller genomförbart.  

Då FMV:s kärnkompetens är klargjord samt vad som bidrar till organisationens mervärde kan McIvors 

modell för make-or-buy användas så länge det är möjligt att bedöma risken för att opportunism 

uppstår. Opportunism för FMV innebär i praktiken hur många tänkbara leverantörer som kan ta 

ansvar för ett system under hela dess livscykel.  Om detta inte kan göras och leverantören inte vill 

eller kan svara för exempelvis underhåll under hela produktens livscykel så måste underhållet 

outsourcas till en annan aktör, vilket görs bäst genom att välja en geografiskt närliggande. I samband 

med detta uppskattas att viss risk för opportunism kan uppstå. Detta för att FMV:s beroende 

gentemot leverantören har mycket att göra med hur stort urval av leverantörer det finns, och att den 

nationella marknadens utbud är mer begränsad än den internationella. Av logistiska skäl är det inte 

rimligt att låta en leverantör på en annan kontinent ansvara för underhållet då det skulle ta för lång 

tid att reparera ett sådant system. Denna typ av opportunism blir därför svår att hantera, medan 

opportunism associerad med själva anskaffningen blir lättare att hantera på grund av att den 

geografiska parametern inte är relevant. McIvors teoretiska modell för outsourcing (se figur 2, sida 4) 

kan efter vissa modifieringar enligt CoPS användas av FMV som en arbetsmodell som kan svara på 

den ursprungliga frågeställningen om hur FMV bör gå till väga vid sourcing av komplexa system.  

I resultatet av rapporten har en modell tagits fram med hjälp av McIvors outsourcingmodell 

tillsammans med ”the strategic supply wheel”. ”The strategic supply wheel” används som ett verktyg 

att implementera outsourcingbeslutet i organisationen, där varje område analyserats utifrån 

Hobdays teorier om komplexa produkter och system.  
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6.2 The strategic supply wheel kombinerat med CoPS 
Denna rapports forskningsbidrag har fokuserats på outsourcing av komplexa system genom att 

tillämpa en strategisk inköpsmodell och dess olika områden sett utifrån Mike Hobdays teorier om 

komplexa produkter och system. ”The strategic supply wheel” är utarbetat efter en mängd olika 

undersökningar på organisationer från både privata och offentliga sektorer. Vad som blir tydligt i 

rapporten när SSW-modellen tillämpas på casen är att alla delar i modellen inte är anpassade efter 

CoPS, utan snarare handelsvaror. Exempel som styrker påståendet är författarnas förslag på att mäta 

hur kvalitet speglar hur väl återkommande leveranser sker enligt överenskommelse, eller förslaget 

om att mäta antalet defekta produkter per leverans. Eftersom leveranser inom CoPS sker mindre 

frekvent i form av engångsbeställningar och då låg kvalitet i samma bemärkelse inte är accepterbart i 

militära sammanhang, blir teorier om mätning av nyckeltal svår att applicera direkt på krigsmateriel 

utan att den först måste anpassas till det befintliga ämnet. 

Hur organisationsstrukturen för CoPS-projekt bör se ut tycks inte heller vara lika relevant på samma 

sätt då det viktiga är att ha en god koordinerande förmåga och inte huruvida strukturen inom 

organisationen är centraliserad eller decentraliserad. Detta är istället mer intressant att titta på om 

olika inköpsavdelningar arbetar på flera orter samtidigt, och därmed hur inköp kan koordineras 

mellan dessa. På FMV finns ingen central inköpsavdelning utan varje enskild avdelning har sina egna 

inköpare som arbetar i projekt där alla inköpare befinner sig på samma ort. Frågan om att använda 

en lämplig organisationsstruktur hamnar därför hos systemleverantören som får arbeta för att 

minska sina interna kostnader. Hur leverantörer är organiserade är ingenting som FMV kan påverka, 

men det kan ändå påverka anskaffningspriset beroende på hur väl leverantörens 

organisationsstruktur är lämpad för sin marknad. 

Under kunskap och kompetenskapitlet i ”the strategic supply wheel” diskuteras olika interna 

kompetenser som är nödvändiga för att ett inköp ska kunna bli strategiskt. FMV tycks veta vilken 

kunskap som är lämplig att besitta utifrån de organisatoriska mål som önskas uppnås. De fokuserar 

sina resurser på att utveckla den affärsmässiga kompetensen och kravställningsförmågan samtidigt 

som den tekniska kompetensen överlåts allt mer till industrin. Hobdays teorier om CoPS 

kompletterar ”the strategic supply wheel” genom att även ta hänsyn till vilka kompetenser som krävs 

för att vara en bra CoPS-leverantör och hur dessa kan tas hänsyn till vid en upphandling. Det är en 

viktig aspekt, som inte får tillräcklig uppmärksamhet i Cousins inköpsmodell, som kan säkerställa 

leverantörens förmåga att kunna uppfylla FMV:s krav. Problem kan uppstå när mindre erfarna 

leverantörers kompetens ska utvärderas då de för att vinna upphandlingar ofta utger sig för att ha 

större förmågor än de i själva verket har. Både teorin och empirin har visat att det i praktiken ofta 

väljs leverantörer som sen tidigare är beprövade för att undvika dessa typer av problem. Att välja en 

helt ny leverantör kan lätt leda till att riskerna med projektet ökar för mycket i förhållande till hur 

utmärkande just denne leverantörs lösning är relativt någon annans.  

Det som både forskare inom CoPS och författarna till ”the strategic supply wheel” är överens om är 

att det krävs någon form av relationshantering för att optimera sourcingprocessen. Olika relationer 

är något FMV har i åtanke vid anskaffning av materiel, men det tycks inte ske med samma strategiska 

medvetenhet som författarna anser vara fördelaktigt. Detta har stor grund i den lagstiftning som 

FMV som statligt verk måste följa, men en viss form av anpassning tycks ändå vara möjlig då FMV kan 

välja mellan att konkurrensupphandla eller att rikta en upphandling mot en viss leverantör. Modellen 

gör det tydligt att ju mer komplex förmåga som eftersträvas, desto djupare relation bör 
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organisationerna ha. I FMV:s fall så är dock strävan att om möjligt undvika kostsamma 

utvecklingsprojekt och minska de interna resurserna. Det leder till att mindre djupa samarbeten bör 

eftersträvas i de fall där nyutveckling inte ska ske och där konkurrensen och utbudet på marknaden 

kan användas för att hitta billigare lösningar.  

FMV bör alltså sträva efter att upprätta relationer där de kan hålla sig oberoende av leverantörer och 

samtidigt utnyttja mängden leverantörer för att uppnå större konkurrens, se kvadrant tre, figur 6 på 

sida 25. Målet bör alltid vara att minska beroendet till en enda leverantör och därmed minimera 

risken att opportunism uppstår. Om det inte är möjligt att förhålla sig oberoende gentemot 

leverantörer vid djupare och mer komplexa projekt måste risken för opportunism minskas genom att 

upprätta närmare och mer långsiktiga relationer med leverantören, så kallat taktiskt samarbete. I 

dessa samarbeten kan båda parter erhålla en ömsesidig fördel av samarbetet, se kvadrant fyra, figur 

6 på sida 25. Risken att bli beroende av en eller ett fåtal leverantörer är starkt knutet till systemets 

komplexitet. Ju mer avancerad teknik som används och ju mer nyutveckling projektet kräver, desto 

mindre är sannolikheten att flera leverantörer kan leverera den. En avvägning måste alltid göras 

utifrån Försvarsmaktens krav om vad som är tillräckligt för att uppfylla dem, där den mest tekniskt 

avancerade lösningen inte alltid nödvändigtvis är den bästa. Detta på grund av att den komplexa 

tekniken inte tillför någon ytterligare funktionalitet som krävs för att systemet ska kunna prestera 

enligt Försvarsmaktens behov.  

Kostnads- och förmånsanalysen i SSW-modellen är även den mycket relevant för FMV. Att kunna 

bedöma hur olika koncept på system bidrar på olika sätt till den totala livscykelkostnaden ger en 

tydlig indikation på vilket koncept som är mest lämpligt. Case tre är ett bra exempel på detta, där 

FMV i upphandlingen vill att leverantören monterar granatkastaren på en fordonsmodell som redan 

är i bruk hos försvarsmakten och på så sätt minska behovet av olika typer av reservdelar.  Om 

leverantören istället anser att en annan fordonsmodell är bättre och ger ett billigare anskaffningspris 

kan detta i slutändan ändå leda till högre livscykelkostnader om FMV och Försvarsmakten måste 

anskaffa reservdelar till flera olika fordonstyper och utbilda mekaniker på flera olika system. I case 

ett rörande renoveringen av granatkastare visas ett exempel på detta då FMV undersöker vilka delar 

som kan återanvändas och uppgraderas för att i så stor mån som möjligt minska mängden materiel 

som behöver nyanskaffas. Sättet att beräkna livscykelkostnader skiljer sig alltså beroende på om det 

rör sig om en uppgradering/renovering, nyanskaffning eller nyutveckling av materiel. Att vid 

anskaffningen beräkna hur avveckling eller återanvändning av produkter kan göras är något som i 

dagsläget inte görs inom FMV. Om FMV skulle ta hänsyn till detta skulle de i vissa fall på sikt kunna 

sänka kostnader genom att upphandla system som i framtiden kan modifieras för nya behov.  Dock 

är framtida behov oklara på grund av produkternas långa livscykler som kan sträcka sig över 

decennier, vilket leder till risk för högre kostnader. 

I teorin framgår flera parametrar som bör has i åtanke vid outsourcing av en aktivitet. Medan många 

är generella och alltid viktiga, såsom teknisk kompetens och FoU, finns det även andra parametrar 

som är viktiga beroende på om tid, kostnad eller kvalitet prioriteras i projektet. Dessa faktorer kan 

FMV titta djupare på vid en anskaffning och bedöma hur dessa påverkar den totala kostnaden eller 

leveranstiden.  

FMV mäter inte kvalitet på samma sätt som Jin beskriver genom att till exempel undersöka 

leverantörers kompetens inom FoU då utveckling i regel inte sker om det inte är nödvändigt, utan 
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FMV utför istället bland annat utförliga produkttester i samband med en anskaffning. Dessa tester 

kan utföras genom att produkter utsätts för stora temperatursvängningar och vibrationer för att se 

hur systemet påverkas under olika förhållanden, så kallat forcerat åldrande. Dessa tester utgör ofta 

en stor del av anskaffningskostnaden, men som tidigare påpekats är denna kostnad oftast en relativt 

liten del sett till hela systemets livscykelkostnad. FMV kan efter testerna välja att avbryta en 

upphandling om dessa visar att produkten inte uppfyller de kvalitetsmässiga kraven.  

Vid en anskaffning från en systemleverantör bör FMV analysera leverantörens koordinerande 

förmåga för att på så sätt minska risken att komplikationer uppstår i projektet. Detta kan vara svårt 

att göra, men det är något som FMV arbetar med genom att se huruvida liknande projekt har 

genomförts framgångsrikt förut och att i upphandlingskontraktet kravställa att leverantören tidigare 

ska ha genomfört projekt av liknande omfattning. Detta ger en indikation om leverantörens 

kompetens inom området ”systems integration” är tillräcklig eller inte.  Detta är dock inte så enkelt 

som det låter eftersom FMV måste förhålla sig till lagen om offentlig upphandling. Vid offentlig 

upphandling kan leverantörer överklaga beslut om de anser sig ha blivit diskriminerade. Krav måste 

därför utformas så att FMV får den produkt de vill ha, och samtidigt utesluta leverantörer som de 

inte anser kunna tillgodose Försvarsmaktens behov på ett sätt som inte är diskriminerande.  

För att FMV ska kunna uppnå sina mål att göra mer affärsmässiga upphandlingar måste de arbeta 

vidare med att förstärka kompetensen inom omvärldsanalys och förmågan att bedöma hur olika 

leverantörer eller systemlösningar påverkar en produkts eller ett systems livscykelkostnad. Det är en 

stor omställning att gå från en intern produktutveckling till detta, men bedömningen som görs är att 

organisationens arbete mot dess strategiska mål blir otydlig om FMV fortsätter att ta systemansvar i 

vissa projekt och outsourcar det i andra. Detta kan leda till kortsiktiga ekonomiska fördelar, men för 

att snabbare kunna uppnå de långsiktiga strategiska målen kan det vara värt att på kort sikt ändå 

outsourca systemansvaret så att industrin snabbare kan utvecklas mot rollen som systemleverantör. 

Frågan FMV måste ställa sig är om de ska fokusera på att vara en systemintegratör eller ska de vara 

experter på att upphandla vapensystem. Bedömningen görs att FMV inte adderar ytterligare värde 

genom att själva stå för systemintegrering och att det inte bör klassas som en kärnkompetens som de 

ska utveckla eller vidmakthålla. Det värdeskapande arbetet för FMV ligger i att kravställa på ett 

sådant sätt att en kostnadseffektiv lösning kan erhållas, samt att bedöma och värdera olika koncept 

och leverantörers förmågor att uppfylla Försvarsmaktens krav. Dessa förmågor är därför något FMV i 

framtiden bör arbeta för att vidmakthålla. 

För att kunna uppnå målen med affärsmässiga upphandlingar måste FMV ha en fördjupad förståelse 

inom olika system och vilka kostnader som kan uppstå under dess utveckling, användning och 

avveckling. Om detta kan göras så kan FMV redan i förstadiet till ett projekt planera hur de kan 

minska exempelvis underhålls- och utbildningskostnader. Då FMV är ett statligt verk så arbetar de 

hela tiden för att reducera alla typer av kostnader deras verksamhet medför. FMV måste fokusera på 

att minska de kostnader som relativt sett bidrar mest till systemens livscykelkostnader. FMV kan då i 

en upphandling välja en leverantör som inledningsvis blir dyrare, men där den totala 

livscykelkostnaden blir lägre. Det viktiga är att veta vilka faktorer som bidrar till dessa kostnader och i 

samband med anskaffning formulera strategier för att minska dessa. Alla mätningar som sker av 

effektivitet i projekt ska användas till samma syfte, vilket är att förbättra inköpsverksamheten. 

Mätningarna ska kunna relateras till mätbara uppsatta mål så att all form av indata kan användas för 
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att effektivisera verksamheten. Denna data kan användas för att motivera att en högre total 

anskaffningskostnad ändå leder till lägre livscykelkostnader.  

Allt inköp på FMV kan dock inte alltid ske strategiskt, utan FMV måste agera utefter sina kunders 

behov, och om en anskaffning exempelvis måste ske hastigt för att tillgodose ett omedelbart behov 

blir dessa mätningar inte lika viktiga.  Att analysera olika alternativ och beräkna hur totala kostnaden 

kan minskas är en process som tar tid, och om anskaffningen måste ske hastigt är det orimligt att 

genomföra detta. Men genom att ständigt vara förberedd och ha en god omvärldskännedom och god 

insikt i olika leverantörer och produkters förmågor kan det leda till bättre förutsättningar för 

kostnadseffektiva anskaffningar. Därför ligger FMV:s strategiska inriktning till grund för att främja 

denna affärsmässighet och kostnadseffektiv upphandling även vid omedelbara anskaffningar.  

Då McIvors ramverk för outsourcing samt ”the strategic supply wheel” tillämpas på FMV blir det 

tydligt att delar av dessa teoretiska modeller inte alltid kan appliceras på ett statligt verk som inte 

befinner sig i en konkurrensutsatt position. Mycket av litteraturen som skrivits kring ämnet är 

anpassad efter den privata marknaden, där företag köper in materiel regelbundet och i större 

volymer på en mer konkurrensutsatt marknad. Det finns därför luckor i teorierna kring strategiskt 

inköp som inte är anpassad efter en marknad där inköp sker mindre frekvent och i mindre volymer.  
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7. Resultat 
De ur ett CoPS-perspektiv relevanta områdena i SSW-modellen som FMV kan använda för att 

implementera sin strategi att outsourca systemansvar presenteras i följande modell tillsammans med 

McIvors modell för make-or-buy. Det ger en praktisk modell (se figur 12) för hur hela 

sourcingprocessen av komplexa system kan appliceras på ett statligt verk, från att ett make-or-buy 

beslut ska fattas till hur det kan implementeras. Modellen som har utarbetats har från början utgått 

från att systemansvar i regel ska outsourcas, då detta stöds av FMV:s strategi samt deras behov av 

att minska interna resurser. Modellen tar därför inte hänsyn till hur FMV bör agera om beslutet fattas 

att FMV internt ska ta ett övergripande systemansvar i ett projekt, utan endast hur 

outsourcingbeslutet kan implementeras.  

  

Figur 12 – Metod för sourcing av komplexa system 



79 

7.1 Steg 1 – Make-or-buy 
Modellen inleder med att en analys av tre områden genomförs. Det första området att analysera är 

hur strategiskt viktig systemintegratörsrollen är för FMV. Frågan är om att anta systemansvar 

bedöms vara en av organisationens kärnkompetenser och om den i ett projekt bidrar till  

organisationens konkurrensfördelar. Konkurrensfördelar innebär för FMV, då de inte är utsatta för 

konkurrens, de förmågor FMV ämnar besitta för att gentemot kunden skapa fördelar som industrin 

inte kan erbjuda på egen hand. Konkurrensfördelar kan handla om att besitta en särskiljande 

integreringsförmåga av systemets olika komponenter som leder det till att det system som anskaffas 

tillgodoser Försvarsmaktens behov med den mest lämpliga systemlösningen. Frågan är om denna 

process anses vara av strategisk vikt och om den är något FMV bör sträva efter att viktmakthålla på 

sikt.  

Nästa steg att analysera är FMV:s förmåga relativt industrin att anta systemansvar, och med detta 

menas huruvida FMV kan utföra systemintegreringsrollen mer effektivt än en extern leverantör. 

Detta kan variera mellan enskilda projekt, och handlar mycket om vilken nivå av kunskap som finns 

inom organisationen rörande ett komplext systems olika komponenter. I vissa fall har FMV en djup 

teknisk kunskap inom alla systemets komponenter, medan industrin i andra fall har bättre teknisk 

kunskap om vilka system som kan tillgodose kundens behov. Om industrin har djupare teknisk 

kunskap än FMV innebär det att FMV inte besitter en särskiljande förmåga i denna process. FMV 

behöver då endast ha kunskaper om vilka förmågor systemet bör ha, och därefter låta industrin 

ansvara för att dessa behov tillgodoses.  

Det sista området i McIvors modell för outsourcing är att analysera risken att opportunism uppstår. 

Med opportunism menas i vilken grad FMV kan bli beroende av en viss leverantör. För FMV kan det 

handla om att leverantören har en särskild förmåga som andra leverantörer inte utvecklat och som 

därför gör att FMV blir beroende av denne. Risken att opportunism uppstår är alltså starkt kopplat till 

antalet leverantörer som bedöms kapabla till att anta ett systemansvar. Om risken för opportunism 

är mycket hög kan det vara motiverat att internt ta ett systemansvar medan det i motsatta fallet 

istället kan vara fördelaktigt att outsourca systemansvaret. Hur steg ett i McIvors modell rent 

praktiskt används förtydligas i Bilaga 1 till denna rapport.  

7.2 Steg 2 – Implementering av outsourcingbeslutet 
Om beslutet fattas att outsourca systemansvar används inköpsmodellen ”the strategic supply wheel” 

tillsammans med Mike Hobdays teorier om komplexa produkter och system för att visa vilka 

områden FMV bör ta hänsyn till vid implementering av outsourcingbeslutet. Nedan följer en 

sammanfattning av analysen av SSW-modellens fem områden då modellen applicerats på tre 

pågående projekt i FMV:s verksamhet.  

7.2.1 Organisationsstruktur 

Denna del av SSW-modellen tar upp vilken organisationsstruktur som är lämplig för att bedriva CoPS-

projekt. Organisationsstrukturen i Hobdays teorier om hur CoPS-projekt bäst anskaffas eller utvecklas 

handlar i regel om hur pass bra ett företag kan bedriva multiföretagsprojekt. SSW-modellen tar 

istället upp att organisationsstrukturen måste anpassas efter sin industri, där stora frågan är om 

inköp ska ske centraliserat eller decentraliserat. SSW-modellen behandlar endast hur FMV som 

organisation bör vara organiserad medan Hobday fokuserar på att leverantören bör besitta 

kompetenser för att driva CoPS-projekt. Hobday påpekar även att det i CoPS-projekt sällan finns en 
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enda leverantör som står för hela produktionen internt, och därför tvingas systemleverantören att 

samarbeta med andra leverantörer. Det är detta samarbete som urskiljer en lämplig CoPS-leverantör 

från en mindre lämplig. FMV:s organisationsstruktur är redan anpassad efter hur verksamheten 

bedrivs, och i och med detta blir det därför inte en huvudsaklig fråga vid outsourcing av 

systemansvar. Frågan blir då istället om leverantören har förutsättningar att genomföra projektet 

eller inte med avseende på koordineringsförmåga mellan olika intressenter. Detta blir då kriterier 

som varje potentiell leverantör måste uppfylla, men om flera leverantörer uppnår detta finns inga 

mätbara sätt att jämföra denna förmåga leverantörerna emellan. Därför blir organisationsstrukturen 

en parameter som är svår att påverka i modellen.  

7.2.2 Kunskap och kompetens 

Denna del av SSW-modellen tar upp vilka kompetenser som en inköpsorganisation bör beakta så att 

inköpsprocessen inom CoPS-projekt kan ske strategiskt. För att anskaffning av system ska kunna vara 

strategisk menar Cousins att organisationen måste ha en god insikt i hela anskaffningsprocessen för 

att underlätta vid inköp av en produkt eller ett system. Multifunktionella grupper inom 

organisationen måste tillsammans arbeta fram en lösning så att inte allt ansvar ligger på en enskild 

inköpare att hitta den mest lämpliga lösningen. Utveckling av kompetens hos medarbetare kan 

därför inte längre enbart fokusera på inköparens roll, utan hela den strategiska inköpsprocessen från 

anskaffning av ett system till dess avveckling måste beaktas. Internt arbetar FMV redan med 

multifunktionella grupper i sina projekt och behöver därmed inte ändra organisationens arbetssätt. 

Sett ur ett kompetensperspektiv är de viktigaste kompetenserna som FMV måste besitta att kunna 

kravställa på ett sådant sätt att en lösning som uppfyller försvarsmaktens behov kan anskaffas. En 

annan viktig kompetens är logistik och kunskap om vilka ekonomiska faktorer som bidrar till den 

totala livscykelkostnaden för ett system såsom underhåll, make-or-buy och olika relationsstrategier. 

Strategiskt inköp för FMV innebär att de måste ha en god kännedom om marknaden och olika 

leverantörers kapacitet för att kunna kravställa på ett sådant sätt att endast leverantörer med 

lämplig kompetens och lämpliga verksamhetsåtaganden kan vara aktuella som systemleverantörer. 

Att undersöka en leverantörs lämplighet kan vara svårt att göra, men att undersöka tidigare 

samarbeten med denne, eller analysera andra länders samarbeten med leverantören kan ge en bild 

av leverantörens förmåga. Det viktiga är att denna information dokumenteras, så att informationen 

kan komma till användning vid bedömning av leverantörers lämplighet vid framtida anskaffningar. 

Denna dokumenterande process av leverantörers förmågor kan på sikt hjälpa FMV i sin strävan att 

uppnå en mycket god marknadskännedom. Ur ett kortsiktigt perspektiv är det lämpligt att anställa 

personal med erfarenhet ifrån branschen som redan har god kännedom om marknaden och låta 

dessa dela med sig av sina kunskaper till FMV.  

Om en leverantör antar systemansvar vid en anskaffning är det upp till denne att ha kunskap om 

materielen som inte tillverkas internt och integrera den i systemet. Leverantören måste besitta en 

djup förmåga att förstå begränsningar och möjligheter av olika möjliga systemkoncept, bedöma 

leverantörernas förmågor och behoven hos användarna så att inte FMV själva måste bistå med 

denna kompetens i projektet.  I detta fall kan FMV istället fokusera på att utarbeta teknik- och 

förmågekrav som beskriver behovet utan gå in på specifika tekniska lösningar.  

Att leverantörerna och FMV har lämplig kompetens är precis som organisationsstrukturen en 

förutsättning för att anskaffningarna ska ske strategiskt. Det FMV därmed bör göra är att undersöka 
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leverantörernas lämplighet genom att se om de tidigare levererat liknande system framgångsrikt, då 

det är svårt att mäta en leverantörs lämplighet på annat sätt. FMV anser att kravställningsförmågan 

är en kärnkompetens som de tillsammans med Försvarsmakten arbetar för att vidmakthålla både nu 

och i framtiden. Om flera leverantörer besitter en lämplig kompetens blir inte frågan om vilken 

leverantör som är mest kompetent, utan istället vilken lösning som är mest kostnadseffektiv. Vilken 

kunskap och kompetens som är nödvändig beror på vad som prioriteras inom organisationen. Dock 

så skiljer sig prioriteringarna väldigt lite mellan de olika projekten då huvudprioriteringen generellt är 

att undvika nyutveckling av materiel och att anskaffning ska ske kostnadseffektivt. Om dessa 

prioriteringar inte ändras kommer heller inte den nödvändiga kunskapen och kompetensen som 

leverantören och FMV behöver besitta att påverkas i någon större utsträckning. Därför blir kunskap 

och kompetens en parameter som i FMV:s fall är mindre påverkbar vid implementering av ett 

outsourcingbeslut. 

7.2.3 Relationer 

Nästa element i SSW-modellen är relationshantering, vilket innefattar vilken typ av relation som är 

mest lämplig för en organisation att använda gentemot sin leverantör. Relationer innebär en 

affärsmässig process där den måste leverera en positiv effekt som kan skapa mervärde för 

organisationen.  

Matrisen för relationshantering på sida 25, figur 6, innehåller fyra leverantörsstrategier och de 

variabler som styr vilken relationsstrategi som är lämplig att använda. Modellen behandlar två 

variabler: i vilket beroendeförhållande organisationen eller leverantören befinner sig gentemot den 

andre och hur hög leverantörsrisk som råder på marknaden, vilket grundar sig i antalet potentiella 

leverantörer. Att välja nivån av samarbete med en leverantör är i FMV:s fall starkt kopplat till risken 

för opportunism. Om risken för opportunism är hög men FMV ändå väljer att outsourca 

systemansvaret bör de utarbeta ett närmare och mer långsiktigt samarbete. Detta kan ske genom att 

exempelvis låta systemleverantören även ansvara för underhållet av systemet då båda parter kan 

enas om en långsiktig fördelaktig relation. Om FMV själva tar ett systemansvar blir marknadsrisken 

generellt lägre, vilket gör att de kan konkurrensupphandla större delar av komponenterna i systemet. 

Relationerna blir då mer kortsiktiga och traditionella köp-/säljrelationer uppstår. Dock så kan 

marknadsrisken vara låg även om FMV outsourcar systemansvar ifall leverantörsutbudet är stort.  

7.2.4 Mätning av nyckeltal 

Det grundläggande syftet med att mäta prestationer inom en inköpsorganisation och inom dess 

värdekedja är att stödja verksamhetens implementering av dess strategi, genom att på ett formellt 

och systematiskt sätt övervaka och utvärdera olika processer och hur de bidrar positivt till 

verksamhetens mål. Ett sådant system stödjer och uppmuntrar prestationsförbättring inom 

organisationens kritiska områden. Normalt fokuserar organisationer på ett av tre områden: antingen 

strävar de för att ha lågkostnadsfokus, hög kvalitet eller snabba leverans- och utvecklingstider. Här 

kan Jins teorier kring outsourcing av CoPS användas som stöd för att ta fram viktiga faktorer att 

mäta, beroende på vilket fokus mellan tid, kostnad och kvalitet som projektet har.  Brian Kenny 

påpekar dock att hög kvalitet i militära sammanhang är ett krav då riskerna blir för stora om de 

kvalitativa prioriteringarna minskar för att uppnå lägre kostnader. Det uppstår då primärt en trade-

off mellan kvalitet och kostnad där kvalitet generellt prioriteras högre än kostnader. Därför blir 

istället den huvudsakliga frågan för FMV om snabba leveranstider eller lägre kostnader ska 

prioriteras i olika projekt. Om FMV har gott om tid att utföra en utförlig marknadsanalys kan billigare 
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systemlösningar upphandlas än om anskaffningen sker hastigt då besluten annars kan fattas på 

oklara grunder.  

För att använda mätningar i syfte att uppnå organisationens långsiktiga mål kan inte enbart 

finansiella kostnader mätas, utan organisationen måste även ta hänsyn till indirekta kostnader som 

kan uppstå då systemet är i bruk. Exempel på viktiga indirekta kostnader är underhåll, transporter 

och logistik, kvalitetsbrister och försenade leveranser. För att uppnå FMV:s övergripande mål att 

spara resurser genom att i större grad överlåta systemansvar till industrin måste FMV mäta den 

totala livscykelkostnaden genom att ta hänsyn till alla de indirekta kostnaderna för varje tänkbar 

leverantör och inte endast de direkta anskaffningskostnaderna. Det innebär att de måste jämföra 

olika alternativ och bedöma hur dessa kan bidra positivt eller negativt till målen. Detta kräver en god 

kännedom om vilka parametrar som bidrar till ökade kostnader, där analyser av äldre anskaffningar 

ger kännedom kring viktiga kostnadsdrivare som måste beaktas.  

Att mäta kvalitet inom FMV på Cousins sätt är svårt då inga kontinuerliga leveranser sker och då 

materielen från början måste uppfylla alla kvalitativa krav som ställts på systemet. En metod som 

istället bör användas för att minska risken för låg kvalitet är att använda sig av sedan tidigare 

beprövade leverantörer, samt att anskaffa materiel som används av andra länder till exempel inom 

NATO. Det är även bra att i samband med anskaffning verifiera att materielen uppfyller de ställda 

kraven genom omfattande tester. I omfattande projekt där flera leverantörer behöver samarbeta för 

att ta fram ett system åt FMV är det viktigt att bedöma leverantörernas förmåga att kunna 

samarbeta. Ett lämpligt sätt att undersöka detta är att se ifall leverantören utfört projekt i liknande 

omfattning tidigare vilket ger en indikation på deras samarbetsförmåga. Det viktiga för FMV ur denna 

del av SSW-modellen är att säkerställa att alla nyckeltal som mäts har ett syfte att förbättra 

verksamheten och att resultaten av mätningarna används i syfte att förbättra framtida projekt så att 

FMV:s strategiska mål kan uppnås.  

7.2.5 Kostnads och förmånsanalys 

För FMV är det relevant att vid bedömning av olika leverantörer och system att inte enbart titta på 

anskaffningskostnaden utan även hur brister i kvalitet eller försenade leveranstider kan påverka ett 

projekt. ”Total cost of ownership” är ett synsätt på leverantörsurvalsprocessen som innebär att 

leverantörer inte bara viktas mot varandra med priset i åtanke utan på den totala kostnaden för 

systemet. De kostnader som bör beaktas förutom pris är många. Kvalitet, leverans, beställning, 

mottagning, förvaring, inspektion och transport kan alla ha varierande inverkan på den totala 

kostnaden och alla leverantörer bör bedömas efter de kriterier som anses vara viktiga i det aktuella 

projektet.  

Inom militären härstammar stora delar av den totala livscykelkostnaden från användning av 

systemet. Kostnaderna uppstår då främst från underhåll av systemet, tillgång på ammunition samt 

personalkostnader. För vapensystemen är ammunitionen är ofta en betydligt större kostnad sett i ett 

livscykelperspektiv än den initiala anskaffningskostnaden då styckpriset på ammunition är hög samt 

att volymen ammunition som förbrukas är stor. Personalkostnader kommer från utbetalningar av 

löner till yrkessoldater som tidigare varit värnpliktiga med betydligt mindre betalt. 

Kostnader uppstår även vid systemets kravspecificering, och FMV kan här spara resurser genom att 

inte kravställa en viss teknisk lösning utan endast ställa funktionella krav och därför överlåta mer 

designansvar åt industrin. Kostnadseffektivitet uppnås då genom att behoven av intern teknisk 
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kompetens hos beställaren minskar, ny teknik som beställaren var omedveten om kan användas och 

större risk och ansvar läggs på leverantören. Partridge hävdar att underhållskostnaderna i regel 

brukar bli mycket högre ifall underhållskontrakt skrivs efter anskaffningen. Därför bör FMV redan i 

samband med anskaffning utreda en lämplig underhållslösning av systemet, och för att minska 

interna resurser kan detta överlåtas till industrin.  

Teorier om CoPS hävdar att om en systemleverantör besitter god teknisk kännedom kring systemets 

alla komponenter och hur de samverkar så kan detta leda till bättre systemlösningar, vilket i 

slutändan leder till en mer kostnadseffektiv lösning. Vid anskaffning av större system, som till 

exempel i case tre, kan det vara viktigt att undersöka hur transporter och lagring av systemet är tänkt 

att utföras. Om systemet ska transporteras längre sträckor måste FMV utreda om befintliga 

transportlösningar kan användas för detta system, annars kan även här stora indirekta kostnader 

uppstå under systemets bruk.  

Huvudpoängen från denna del av SSW-modellen som FMV måste ta hänsyn till är att de grundligt 

måste utreda vilka faktorer som har störst påverkan på livscykelkostnaden så att dessa faktorer kan 

tas hänsyn till vid anskaffning av system. Ett generellt exempel på olika faktorer som påverkar den 

totala kostnaden har presenterats i Bilaga 3 till denna rapport, men att använda en befintlig TCO-

modell kan sällan direkt tillämpas på en organisation. FMV måste, om det inte redan finns, arbeta 

fram en livscykelkostnadsanalys som är anpassad utefter FMV:s förutsättningar och 

kostnadsdrivande faktorer. Denna modell bör utformas så att den är tillämpbar på flera typer av 

projekt, och den kan då användas som en riktlinje för hur olika leverantörer bör analyseras. Om en 

sådan generell modell kan utarbetas kan resultaten från den användas för att jämföra olika projekt 

med varandra så att lärdom kan dras av resultaten.    

Modellen som tagits fram är anpassad efter FMV:s förutsättningar och blir därför inte generaliserbar 

utan att modellen först anpassas utefter de förutsättningar en annan organisation kan tänkas ha. 

Steg ett i modellen är direkt tillämpbar på andra industrier medans i steg två så kan prioriteringarna 

kostnad, kvalitet och tid behöva kompletteras med exempelvis innovation och flexibilitet. Även andra 

delar såsom organisationsstruktur samt kunskap och kompetens behöver nödvändigtvis inte vara 

nedtonade i andra organisationer som det är i FMV:s fall. Olika organisationer har olika prioriteringar 

och därför kan steg två i denna modell behöva modifieras efter dessa om de skiljer sig från FMV:s. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Då denna rapport är avgränsad till att inte undersöka hur modellen påverkas av lagen om offentlig 

upphandling, är detta ett förslag på vidare fördjupning i ämnet. Att även undersöka hur 

kravspecificering kan ske inom ett statligt verk så att alla modellens faktorer kan användas utan att 

agera diskriminerande mot intressenter kan ytterligare undersökas. Även vilka nyckeltal som är 

viktigast att mäta som hur detta kan ske vid offentlig upphandling av militära system är ett område 

för vidare forskning. 

Ett annat förslag är att vidare undersöka exakt hur de enskilda faktorerna i Jins modell kring 

outsourcing av CoPS påverkar outsourcingprocessen. Jin har påvisat samband mellan vissa faktorer 

och projektets utfall, men resultatet av undersökningen har inte presenterat de exakta orsakerna till 

hur och varför de olika faktorerna påverkar outsourcingprocessen. Genom att undersöka detta 

ytterligare kan större validitet och ökad förståelse i ämnet erhållas. 

I den privata industrin finns flera verktyg såsom LEAN production, Total Quality Management och Six 

Sigma men ingen motsvarighet finns som direkt kan tillämpas på CoPS. Därför blir ett sista förslag till 

vidare forskning att ta fram ett managementverktyg för effektivt utförande av CoPS-projekt. Ett 

sådant verktyg bör kunna vara till stor hjälp för företag att effektivisera verksamheten på samma sätt 

som för företag som tillverkar massproducerade varor.  
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