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Sammanfattning 

Tekniksamhället växer. Produkter blir idag allt mer komplexa samtidigt som outsourcing 

växer och förväntas att fortsätta göra det. Trots detta är det idag ofta mer fördelaktigt att 

lägga produktion av komplexa system internt inom företag. Syftet med arbetet är att förstå 

hur produktkomplexitet påverkar outsourcingstrategi, leverantörssamarbete och 

leverantörshantering samt att förstå hur dessa modeller är kopplade till varandra. Syftet 

uppfylls genom att besvara frågeställningen: ”Hur påverkar produktkomplexiteten 

outsourcing för företag?” Arbetet är begränsat till att enbart fokusera på företags 

outsourcing av tillverkning. 

 

Rapporten genomförs via en kvalitativ analys med en litteraturstudie som utgår från tre 

huvudteorier samt intervjuer med Filippa K, Tobii och FLIR som alla outsourcar 

produktion med varierande produktkomplexitet.  

 

Resultatet i arbetet är att produktkomplexiteten för de tre intervjuade företagen har en 

inverkan på outsourcingstrategin främst i form av att risken för att opportunism (beteende 

då ena parten av ett samarbete agerar på ett sätt som gör att de får en större fördel än den 

andra parten) ökar. Hur produktkomplexitet driver risken för opportunism förklaras av att 

det ökar osäkerhet i avtal och informationsassymmetrin. Detta har i sin tur påverkan på hur 

köparen samarbetar med sina leverantörer där de komplexa produkterna kräver mer 

kontroll av de tillverkningstekniska aspekterna samt en högre grad av 

leverantörssamverkan. Resultatet kan därför sammanfattas som att produktkomplexitet 

påverkar outsourcingstrategi, leverantörshantering och leverantörssamarbete och att dessa 

tre områden påverkar varandra.  



Abstract 

Product complexity will be a more important factor for outsourcing strategies in the future 

since products are getting more complex, outsourcing will increase and it is more beneficial 

to produce complex products internally. The purpose of this paper is to understand how 

product complexity affects factors used in theoretical models for outsourcing strategy, 

supplier relations and supplier management. Also to understand how these models 

interacts with each other. To achieve this we answer our research question: “How does 

product complexity affect outsourcing of a company?” The paper is limited to outsourcing 

of manufacturing. 

 

The study is done with a qualitative analysis with support from academic models. 

Interviews are conducted with three companies: FIlippa K, Tobii and FLIR who outsource 

the manufacturing of products with diverse product complexity.  

 

The study demonstrates that product complexity affects all three interviewed companies in 

their outsourcing strategy, this mainly by increasing the risk for opportunism (the act when 

one part of a relationship acts in a selfish way to get advantage). Why the product 

complexity increases the risk for opportunism can be explained by the increasing 

uncertainty regarding contracts and information asymmetry that comes with higher 

product complexity. Furthermore this also affects the cooperation in the supplier-buyer 

relationship since the more complex products needs more control of the manufacturing 

process and also a higher degree of provider interaction. The results from this paper in brief 

are that the product complexity affects the outsourcing strategy, the supplier management, 

and the supplier collaboration for our three interviewed companies. It was also shown that 

these three factors affect one another internally.  
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1 .  Inledning 

Denna del av arbetet är en introduktion till arbetet. Den täcker val av bakgrund, syfte och 

frågeställning, begränsningar samt definitioner. 

1.1 Bakgrund 

Outsourcing kan härledas så långt tillbaka som 1800-talet men outsourcing som den ser ut 

idag har rötter från 1980- och 1990-talet då IT-outsourcing växte fram.1 Detta erbjöd 

företag möjlighet att fokusera sin verksamhet på kärnverksamheten och lämna områden 

som IT till specialiserade företag.2 Under mitten av 1990-talet tog också outsourcing av 

tillverkning fart och trenden har varit stark under lång tid.3 

 

00-talet har inneburit ett förändrat företagsklimat för de flesta industriella sektorer, både 

internt i företagen och marknaderna de agerar på. Kunden har gått från att förvänta sig en 

låg total systemkostnad och hög kvalitet till att också förvänta sig korta produktlivscykler 

och hög anpassningsbarhet. Den globala ekonomin blir allt större och marknaderna 

förändrar sig snabbt samtidigt som komplexiteten för produkter och teknologi ökar.4 

 

En studie som nyligen gjordes av Ernst & Young pekar på att i fordonsindustrin och 

industrin för konsumentprodukter uppgår outsourcingens andel till närmare 25 % av alla 

processer för företag i Europa. Inom tillverkning och utveckling är 9 % outsourcade 

processer.5 36 % av respondenterna förutspådde en ökning av outsourcing inom tillverkning 

och utveckling.6 

 

Forskning visar att det finns fördelar med att lägga produktion av komplexa system internt 

i företaget och att outsourca enklare system. Enligt denna forskning presterar ett 

                                                        
1 (Gonzales & Dorwin, 2004, p. 2) 
2 (Gonzales & Dorwin, 2004, p. 3) 
3 (Bardhan, 2003, p. 1) 
4 (Momme, 2002, pp. 59-60) 
5 (Ernst & Young, 2013, p. 11) 
6 (Ernst & Young, 2013, p. 16) 
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outsourcat komplext system sämre kvalitetsmässigt än ett internt komplext system.7 

Studier visar också att produktkomplexitet påverkar leverantörsrelationer8, prestandan för 

outsourcad tillverkning 9  och leverantörsförhandlingar. 10  Vi anser att det saknas en 

helhetssyn som utreder kopplingarna mellan produktkomplexitet, outsourcingstrategi, 

leverantörssamarbete och leverantörshantering mellan köpare och leverantör. 

 

Mot bakgrund av att produkter blir allt mer komplexa, att outsourcing förväntas öka i 

framtiden och att det är mer fördelaktigt att lägga produktion av komplexa system internt i 

företaget kommer produktkomplexitet att bli en allt viktigare faktor vid outsourcing i 

framtiden.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Forskning har visat att produktkomplexitet har en påverkan på delar av outsourcing som 

prestanda, samarbete och opportunism. Syftet med arbetet är att förstå hur 

produktkomplexitet påverkar faktorer som tas upp i teorin för outsourcingstrategi, 

leverantörssamarbete och leverantörshantering samt att förstå hur dessa olika teorisegment 

sammankopplar med varandra.Den frågeställning som behandlas i rapporten är följande: 

- Hur påverkar produktkomplexiteten outsourcing för företag? 

 

Frågeställningen är sedan nedbruten i fyra delfrågor: 

1. Hur påverkar produktkomplexitet outsourcingstrategin för företag? 

2. Hur påverkar produktkomplexitet opportunism mellan köpare och leverantör? 

3. Hur påverkar produktkomplexitet närhet och samarbete mellan köpare och 

leverantör? 

4. På vilket sätt är modeller för outsourcingstrategi, leverantörshantering och 

leverantörssamarbete kopplade till varandra? 

                                                        
7 (Novak & Eppinger, 2001, pp. 202-203) 
8 (Solberg, 2008, p. 57) 
9 (Novak & Eppinger, 2001, p. 189) 
10 (Vining & Globerman, 2004, p. 651) 
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1.3 Begränsningar 

Rapporten är begränsad till att enbart fokusera på företags outsourcing av produktion. I 

figur 1 syns de segment som vanligtvis outsourcas och för att visualisera fokus i arbetet. 

Arbetet behandlar inte outsourcing av andra funktioner som försäljning, marknadsföring, 

IT, HR, bokföring och inköp. 

 

Produktion Försäljning Support 

⋅ R & D ⋅ Sälj ⋅ HR 

⋅ Tillverkning ⋅ Marknadsföring ⋅ Bokföring 

⋅ Distribution  ⋅ Inköp 

 

1.4 Definitioner som använts 

I arbetet används viss nomenklatur som definieras och förklaras nedan. 

1.4.1 Produktkomplexitet 

Det finns flera olika definitioner för produktkomplexitet. I denna rapport valdes Sharon 

Novak och Steven D. Eppingers definition som menar på att produktkomplexitet består av 

tre huvuddelar11: 

1. Antalet komponenter som produkten specificeras av och som behöver tillverkas 

2. Omfattningen av interaktioner som behövs mellan dessa komponenter 

3. Graden av nyskapande hos produkten 

1.4.2 Outsourcing 

Ordet outsourcing är ett låneord från engelskan och det finns flera definitioner på vad 

outsourcing är. Definitionen som används i arbetet utgår från dessa två engelska 

uppslagsverk: 

1. “The action or practice of obtaining goods or services by contract from outside 

sources”.12 

 

                                                        
11 (Novak & Eppinger, 2001, p. 189) 
12 (Oxford English Dictionary, 2015) 

Figur 1 – Visualisering av arbetets fokusområde 
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2. “To procure (as some goods or services needed by a business or organization) under 

contract with an outside supplier <decided to outsource some back-office 

operations>”13 

Kombination av dessa översätts som: “Då ett företag tar in en extern part för att utföra en 

del av verksamheten.” 

1.4.3 Produktion 

Det finns flera typer av definitioner där majoriteten av vår litteratur är skriven på engelska 

valdes översättning av denna term från engelskans production: 

1. ”The action of making or manufacturing from components or raw materials, or the 

process of being so manufactured”14 

2. ”The process of making or growing something for sale or use”15 

Vilket översätts till: ”Åtgärden att tillverka eller montera något från komponenter eller 

råmaterial för att sälja eller använda”. 

1.4.4 Tillverkning  

Vi har främst stött på begreppet från vår litteratur som är skriven på engelska och valt att 

översätta det från engelskans manufacturing: 

1. ”Something made from raw materials by hand or by machinery” 

2. ”The process of making wares by hand or by machinery especially when carried on 

systematically with division of labor”16 

Vilket har översatts till: ”Producera något från råmaterial antingen för hand eller med 

maskiner.” 

 

Under arbetet har vi stött på produktion och tillverkning i både teori och empiri. Vi är 

medvetna om att det finns en skillnad i hur den engelskspråkiga litteraturen behandlar 

begreppen och hur intervjupersonerna behandlar de svenska begreppen. Då detta har 

påverkat arbetet marginellt har vi behandlat engelskans manufacturing synonymt med 

svenskans tillverkning och engelskans production som produktion. 
                                                        
13 (Merriam Webster, 2015) 
14 (Oxford Dictionaries, 2015) 
15 (Merriam Webster, 2015) 
16 (Merriam Webster, 2015) 
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1.4.5 Informationsasymmetri 

Inträffar när den ena parten av ett förhållande har mer relevant information än den andra 

parten. Vid en tillverkning av en mer komplex produkt innebär en ökad sannolikhet för att 

informationsasymmetri uppstår. Detta då en mer komplex produkt ofta innebär mer 

komplexa tillverkningsprocesser som kräver högre kunskap.17 

1.4.6 Opportunism 

Är ett beteende där den ena parten av ett samarbete agerar på ett sätt som gör att den får en 

större fördel än den andra parten.18   

                                                        
17 (Vining & Globerman, 1999, p. 648) 
18 (Vining & Globerman, 1999, p. 646) 
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2 .  Metod 

Denna del av studien förklarar tillvägagångssättet för arbetet. Den täcker val av metod, 

datainsamling och kvalitetssäkring. 

2.1 Val av metod 

För att uppfylla syftet med arbetet behövdes ett val mellan kvalitativ eller kvantitativ analys 

göras. Då syftet handlar om förståelse för vilka delar som är väsentliga för innehållet valdes 

en kvalitativ analys framför den kvantitativa analysen. Detta då kvalitativ analys bedömdes 

ge en mer djup förståelse av färre antal företag istället för en kvantitativ analys som hade 

gett en mer ytlig förståelse av ett större antal företag. Som bas i analysen har en 

litteraturstudie utförts följt av intervjuer med företag som outsourcar produkter eller 

tillverkningsprocesser.  

 

Semi-strukturella intervjuer utformades med stöd från Metodpraktikan.19 Denna typ av 

intervjuform gav möjligheten att få mer öppna och oväntade svar med möjlighet till 

uppföljning.20 

 

Litteraturstudien har gett information om vad forskningen idag säger och underlag för 

vilka ämnen intervjufrågorna ska utformas kring. Den har även gett möjlighet att 

systematisera och segmentera svaren som fåtts från intervjuerna med företagen. 

 

Nackdelen med denna metod är att med de begränsade resurserna i arbetsprocessen lett till 

att endast få antal företag intervjuats. I och med det låga antalet företag som intervjuats var 

utformningen på intervjufrågorna och att hitta rätt intervjuperson av stor vikt. 

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Litteraturstudie 

Till litteraturstudien har data hämtats till största del från vetenskapliga artiklar, rapporter, 

böcker, hemsidor och publikationer. Detta främst med hjälp av sökverktyget Google 

                                                        
19 (Esaiasson, et al., 2012, p. 251) 
20 (Esaiasson, et al., 2012, p. 251) 
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Scholar. Informationssökandet på Google Scholar skedde i etapper och inleddes med breda 

sökningstermer såsom “outsourcing” och “outsourcing manufacturing”. Varefter artiklarna 

från dessa två söktermer bearbetades växte intresset för produktkomplexiteten och dess 

inverkan på outsourcing. Därefter blev sökningarna mer specifika, exempelvis “outsourcing 

product complexity”, “outsourcing manufacturing product complexity” och ”outsourcing 

product complexity risks”. Detta kartlades och användes som underlag för att försäkra oss 

om att väsentliga sökmönster i datainsamlingen inte missats. All data lades även in och 

kategoriserades i ett datasökningsdokument. I dokumentet fanns artiklarnas mest 

väsentliga delar sammanfattade med hämtningsdatum, författare, hemsidelänk och sökord 

till artikeln. 

 

Alla data har gett underlag för utformning av problemformulering, litteraturstudie och 

även för hur frågorna i intervjuerna utformats. 

2.2.2 Empiri 

Utgångspunkten i intervjun var att kunna se hur produktkomplexiteten, från en 

tillverkningsteknisk aspekt, påverkar företags outsourcing. Genom att identifiera företag 

som har olika hög produktkomplexitet på deras outsourcade produkter kunde skillnader i 

resonemang i olika delar av produktkomplexitetsspektrumet undersökas. Vi använder 

företagen som exempel för hur produktkomplexiteten påverkar outsourcing. 

 

Vid val av intervjupersoner användes och uppfylldes McCrackens tre allmänna råd21: 
1. Välj främlingar 

2. Välj ett litet antal 

3. Välj inte subjektiva experter 

 

I och med att endast tre intervjuer utfördes var det av stor vikt att rätt person intervjuades. 

Personerna som söktes var personer i företaget som haft en strategisk roll med beslutsmakt 

i företagets outsourcing. Alla personer som intervjuades uppfyllde detta kriterium.  

 

                                                        
21 (Esaiasson, et al., 2012, p. 259) 
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Vid utformning av intervjufrågorna användes stöd av litteratur22 där hänsyn främst togs till 

en grundregel: “lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong.”.23 

2.3 Kvalitetssäkring 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Genom att säkerställa en hög validitet och reliabilitet försäkras kvaliteten i arbetet.24 Som 

utgångspunkt för att försäkra hög validitet och reliabilitet har följande definition använts: 

 

“En mätnings reliabilitet har att göra med hur noggrant en mätning är genomförd och 

validitet med om verkligen de som avsetts för att mäta har mätts.”25 

 

För att uppnå reliabilitet och validitet genom hela arbetet har åtgärder gjorts som påverkar 

litteraturstudien och intervjuerna. 

Validiteten i  l itteraturstudie: 

- Sökdatabaser som Google Scholar användes för att minska riskerna för litteratur av 
låg kvalitet. 
 

Reliabilitet i  l itteraturstudie: 

- Sökmönstret som används är en systematisk nedbrytning av frågeställningen i 

mindre beståndsdelar. Sökningarna var till en början breda för att försäkra oss om 

att inte väsentlig forskning inom ämnet missats. Vartefter arbetet gick blev 

sökningarna allt mer specifika. 

 

Validiteten i  intervjuerna: 

- Rätt typ av frågor ställdes där fokus låg på att förstå processen snarare än undersöka 

intervjupersonens tillvägagångssätt.  

- Frågor ställdes som säkerställde att intervjuerna skedde med rätt person på 

företaget  

 
                                                        
22 (Esaiasson, et al., 2012, p. 264) 
23 (Esaiasson, et al., 2012, p. 264) 
24 (Woling, 1998, p. 84) 
25 (Woling, 1998, p. 84) 
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Reliabilitet i  intervjuerna: 

- Processen standardiserades och frågor utvecklades på ett sätt där vi undvek att ställa 

som var ledande eller laddade. Som stöd för detta användes Metodpraktikans 

beskrivning för hur intervjufrågor ska utformas.26 

2.3.2 Källkritik 

För att säkerställa sanningshalten i de källor som använts i arbetet har hänsyn tagits fyra 

källkritiska regler27: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. 

 

Äkthet och oberoende har säkerställts genom att skrivna referenser hämtats från Google 

Scholar. Samtidigheten har säkerställts genom digital inspelning och transkribering av 

intervjuerna. Graden av tendensen är svår att fastslå, speciellt för intervjuerna. Graden av 

partiskhet, och således graden av tendens, ansågs vara låg då frågorna som ställdes inte 

behandlade företagets eller informantens prestation.   

                                                        
26 (Esaiasson, et al., 2012, p. 252) 
27 (Esaiasson, et al., 2012, p. 279) 
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3 .  Litteraturstudie 

I den här delen av rapporten berättar vad litteraturen säger om outsourcing och definierar 

de modeller som används för att analysera företagens outsourcing. 

3.1 Produktkomplexitet 

Det finns flera definitioner av produktkomplexitet men den som används i detta arbete 

består av tre delar. 

3.1.1  Antalet komponenter 

Eppinger menar att för varje ny komponent som adderas till en produkt ökar 

komplexiteten för denna. För varje ny komponent tillkommer nya ritningar, 

komponentnummer, testning och designarbete. 

3.1.2 Omfattningen av interaktioner  

Ett stort antal interaktioner mellan komponenterna innebär att komplexiteten ökar då 

exempelvis förändringar på konstruktionen är svårare att koordinera. 

3.1.3 Graden av nyskapande hos produkten 

När en produkt innehåller ny arkitektur eller nya teknologier finns det inte en stabil och väl 

undersökt uppsättning av interaktioner mellan komponenterna.28 

3.2 Motiven bakom outsourcing 

Litteraturen berör olika motiv bakom outsourcing och dessa kan delas in i två grupper, en 

kostnadsbesparingsaspekt och en företagsstrategisk aspekt. 

 

Ur en kostnadsbesparingsaspekt är följande de främsta motiven som litteraturen tar upp29:

 
 

                                                        
28 (Novak & Eppinger, 2001, p. 191) 
29 (Quélin & François Duhamel, 2003, p. 654) 

- Reducera operationella kostnader 

- Reducera investerat kapital  

- Öka mätbarheten på kostnader 

- Transformera fasta kostnader till rörliga kostnader  
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Från företagsstrategisk aspekt är de främsta motiven30: 

 
 

Litteraturen tar även upp att det finns gemensamma risker som företag har vid outsourcing 

där några de viktigaste och mest förekommande riskerna är31:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
30 (Quélin & François Duhamel, 2003, p. 654) 
31 (Quélin & François Duhamel, 2003, p. 657) 

- Kunna fokusera sin kärnverksamhet på kärnkompetenserna 

- Öka kvaliteten och få tillgång till externa kompetenser  

- För att återfå kontroll över interna avdelningar  

- Ett beroende av leverantörerna byggs upp 

- Dolda kostnader uppkommer  

- Förluster i kunskapsbasen 

- Leverantören saknar nödvändiga resurser  

- Sociala risker  
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Tabellen nedan beskriver för- och nackdelar med outsourcing. Där flera av nackdelar är 

kopplade till leverantörshantering och leverantörsrelationer32: 

 

3.3 Outsourcingstrategier 

McIvor har utvecklat en modell som företag kan använda för att välja rätt 

outsourcingstrategi. Genom att analysera tre dimensioner kan företag hitta den strategi 

som passar bäst för just dem. De tre dimensioner som McIvor anser påverkar 

outsourcingstrategin är följande33: 

1. Företagets relativa förmåga i processen 

2. Hur mycket processen bidrar till konkurrensfördelarna 

3. Hur stor risken är för opportunism. 

                                                        
32 (Harland, et al., 2005, p. 841) 
33 (McIvor, 2008, p. 26) 

Fördelar  

- Möjlighet att fokusera på kärnaktiviteter 

- Reducerar kostnader och ger kortsiktiga fördelar för balansräkning och 

resultaträkning 

- Ökad flexibilitet att konfigurera tillgångar 

- Ökad förmåga att möta förändring av efterfrågan på marknaden 

- Ökad möjlighet till skalfördelar 

- Möjligheten att få tillgång till bästa möjliga kompetens och förmågor 

- Frigör begränsningar av kultur och attityder i organisationen 

- Ger ökad innovationsförmåga och kreativitet till organisationen 

Nackdelar  

- Om organisationen misslyckas med att identifiera kärnaktiviteter och icke 

kärnaktiviteter kan det leda till att fel processer outsourcas. 

- Svårt att insourca i efterhand 

- Svårighet att bestämma hur nära kärnaktiviteterna outsourcingen ska komma 

- Svårt att lyckas om kompetens och förmåga att behandla relationer till 

underleverantörer saknas 

- Ökade kostnader genom hantering av leverantörsrelationer 
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3.3.1 Företagets relativa förmåga i  processen  

Ett företag har en högre relativ förmåga om de kan utföra en process på ett bättre sätt än 

dess konkurrenter eller leverantörer. Denna anses hållbar om det är svårt för konkurrenter 

att återskapa förmågan inom en rimlig tid eller till en rimlig kostnad. 

3.3.2 Bidragande til l  konkurrensfördelarna 

En process som är kritisk för konkurrensfördelarna har en stor potential att skapa fördelar 

för företaget på marknaden genom kostnadsfördelar eller differentiering. 

3.3.3 Risken för opportunism 

Det finns en rad faktorer som ökar risken för opportunism och ett urval är34: 

- Kostnader vid byte av leverantör 

- Brist på utbud av kapabla leverantörer  

- Osäkerhet i kraven på leverantören.  

- Till vilken grad processen kan bli kodifierad 

 

Utifrån detta bildas fyra kvadranter där var och en av dessa är specifik för en strategi, se 

figur 2.35  

                                                        
34 (McIvor, 2008, pp. 26-28) 
35 (McIvor, 2008, p. 27) 
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Kvadrant 1 

Första kvadranten 

karaktäriseras av att den rör 

en kritisk process där 

konkurrenter eller 

leverantörer har en större 

förmåga än den som finns 

internt i organisationen. 

Modellen visar att det finns 

flera vägar att gå vid ett läge 

som detta. Ett alternativ är 

att investera för att tillskansa 

sig nödvändiga resurser för 

att då öka sin förmåga 

internt. Detta är framförallt intressant när teknologierna som investeringarna berör ger 

potential för framtida tillväxt. Ett annat alternativ i den här kvadranten är att outsourca. 

Detta bör göras då organisationens förmåga är avsevärt lägre än konkurrenternas eller om 

höga kostnader eller andra svårigheter står i vägen för att stänga förmågegapet mellan 

organisationen och andra aktörer.36 

 

Kvadrant 2 

Denna kvadrant karaktäriseras av att processen är kritisk för konkurrensfördelarna 

samtidigt som organisationen har en stark förmåga relativt andra aktörer. Om 

organisationen kommer att behålla sin överlägsenhet och sina konkurrensfördelar över tid 

bör den behålla processen internt. Om konkurrensfördelen enkelt kan kopieras av andra 

aktörer eller om det finns andra processer som är mer värda att satsa på bör organisationen 

istället outsourca processen.37  

                                                        
36 (McIvor, 2008, p. 28) 
37 (McIvor, 2008, p. 29) 

Figur 2 – McIvors fyra kvadranter visualiserad. (McIvor, 2008, p. 27) 
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Kvadrant 3 

Kvadrant tre karaktäriseras av att konkurrenter har större förmåga för en process som inte 

är kritisk för organisationens konkurrensfördelar. Om detta är fallet bör processen 

outsourcas. Denna kvadrant innehåller ofta många rutinuppgifter för organisationen. Om 

processen inte är standardiserad bör ett djupare samarbete upprättas med leverantören.38 

 

Kvadrant 4 

I denna kvadrant har organisationen större förmåga än andra aktörer för en process som 

inte är kritisk för deras konkurrensfördel. Då processen inte bidrar till organisationens 

konkurrensfördelar vore det optimala att outsourca denna. För att säkerställa bra kvalitet 

kan organisationen hjälpa leverantören genom att bidra med anställda och verktyg. Det 

finns dock stor risk för opportunism i ett sådant beslut. En alternativ strategi om 

outsourcing inte verkar som ett fördelaktigt val är att skapa en separat verksamhet, 

exempelvis ett dotterbolag, kring denna process.39  

3.4 Leverantörshantering 

Vining och Globerman har i sin artikel utrett vilken nytta och vilka kostnader outsourcing 

kan skapa. En av dessa kallar de hanteringskostnader vilket består dels av förhandlings- och 

opportunismkostnader. Förhandlingskostnader är kostnader som exempelvis förhandling 

av kontrakt, ändring av detaljer i kontraktet när oväntade händelser sker, övervaka om 

överenskomna detaljer följs och tvister om båda parter vill nyttja de förutbestämda 

bestämmelserna. Opportunismkostnader avser kostnader som uppstår när någon av 

parterna försöker att ändra på de redan överenskomna villkoren. 

 

Enligt författaren är det tre faktorer som driver hanteringskostnaderna: 

1. Produkt- eller aktivitetskomplexitet 

2. Utmaningsbarhet 

3. Tillgångsoriginalitet 

                                                        
38 (McIvor, 2008, p. 30) 
39 (McIvor, 2008, p. 31) 
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3.4.1 Produkt- eller aktivitetskomplexitet 

Detta är en stor drivare till svårigheten i att specificera och övervaka villkor och avtal. De 

tre faktorerna som produkt- eller aktivitetskomplexitet påverkar är enligt författaren: 

1. Svårigheter i att specificera och övervaka processen 

2. Potentialen för informationsasymmetri 

3. Sannolikheten för externaliteter som påverkar företagets andra aktiviteter 

 

Studier har visat att produktkomplexitet ökar sannolikheten för intern produktion.40 

3.4.1 .1  Svårigheter i  att  specificera och övervaka 

Givet att en leverantör är verifierad och uppfyller de krav som du som kund ställer behöver 

dessa krav fortfarande specificeras och vidare övervakas. Hur pass komplex din produkt är 

har inverkan på hur omfattande denna process är. Vid en väldigt komplex produkt med 

många komponenter och svåra interaktioner har du fler steg i din process som ska 

specificeras och som senare behöver övervakas jämfört med en simpel produkt. 

3.4.1 .2  Potentialen för informationsasymmetri  

Inträffar när den ena parten av ett förhållande har mer relevant information än den andra 

parten. Vid en tillverkning av en mer komplex produkt innebär en ökad sannolikhet för att 

informationsasymmetri uppstår. Detta då en mer komplex produkt ofta innebär mer 

komplexa tillverkningsprocesser som kräver högre kunskap.41 

3.4.1 .3  Sannolikheten för externaliteter 

Externaliteter kan påverka ett outsourcande företag då outsourcing tar upp resurser som skulle 

kunna användas till andra ändamål internt i företaget. Teorin säger också att externaliteter kan 

uppstå i den omvända situationen, det vill säga när företaget behåller produktionen intern. 

Detta när intern produktion tar mer resurser än outsourcad produktion.42  

                                                        
40 (Vining & Globerman, 2004, p. 12) 
41 (Vining & Globerman, 1999, p. 648) 
42 (Vining & Globerman, 1999, p. 647) 
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3.4.5 Utmaningsbarhet 

Om fler företag erbjuder en viss vara eller tjänst ökar risken för opportunism och 

förhandlingskostnader. Med en mindre konkurrensutsatt vara eller tjänst tenderar en potentiell 

underleverantör att erbjuda ett pris som är över marginalkostnaden.43 

3.4.6 Tillgångsoriginalitet  

En tillgång är originell om den gör en nödvändig påverkan på produktionen av varan och har 

ett lägre värde om den används på alternativa vis. Det finns flera olika sätt som tillgången kan 

vara originell på, bland annat fysiskt, geografisk och mänskligt. Om en aktör säljer en tillgång 

som är originell kommer det att öka risken för opportunism då denna är sårbar för fördröjning i 

förhandling och förändring av avtal.44 

3.4.7 Exempel 

Författaren exemplifierar sin modell med fyra scenarier med olika kombinationer produkt- 

eller aktivitetskomplexitet kontra tillgångsoriginalitet där var och en av dessa ger 

konsekvenser för leverantörsförhållandet. 

1.  Låg produkt- eller  aktivitetskomplexitet och låg ti l lgångsoriginalitet 

Detta scenario är det mest självklara för outsourcing. Produkterna är tydligt definierade, det 

finns potential för lägre produktionskostnader samt att det är minimal risk för förhandling och 

opportunism.45 

2.  Låg produkt- eller  aktivitetskomplexitet och hög til lgångsoriginalitet 

När produkten är har en hög tillgångsoriginalitet innebär detta att underleverantören är känslig 

för fördröjning av avtal eller ändring i det gällande avtalat då det uppstår så kallade sunk costs. 

Detta ökar sannolikheten för att underleverantören tar ut ett högre pris för att kompensera för 

den risken. För att undvika detta måste en mer djupgående relation med leverantören 

upprättas genom att exempelvis dela på tillgångarna. Ett andra problem uppstår om det 

outsourcande företaget önskar att avbryta kontraktet men fortfarande behöver leverans av 

varan eller tjänsten tills de hittar en ny leverantör. Det finns då risk att leverantören agerar 

opportunistiskt vilket skapar kostnader för det outsourcande företaget.46 

 
                                                        
43 (Vining & Globerman, 2004, pp. 13-14) 
44 (Vining & Globerman, 2004, p. 17) 
45 (Vining & Globerman, 2004, p. 18) 
46 (Vining & Globerman, 2004, p. 19) 
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3.  Hög produkt- eller  aktivitetskomplexitet och låg ti l lgångsoriginalitet 

Med en hög produktkomplexitet är det svårt att på förhand göra avtalet så pass specifikt att 

det inte råder någon oenighet mellan det outsourcande företaget och leverantören om 

prestationerna motsvarar vad som har avtalats. Då det är låg tillgångsoriginalitet är det ofta 

lätt att byta leverantörer om oenighet uppstår.47 

4. Hög produkt- eller  aktivitetskomplexitet  och hög til lgångsoriginalitet  

I detta scenario är risken för opportunism stor. Dels då det är svårt att vara eniga om avtalet 

och prestationen från leverantörer överensstämmer med varandra och dels då en hög 

tillgångsoriginalitet leder till ökad risk för opportunism.48 

3.5 Leverantörsförhållande 

Det finns i litteraturen ett flertal sätt att definiera vilka dimensioner en relation mellan 

leverantör och köpare kan beskrivas utifrån. En av dessa är att mäta närheten i ett 

samarbete mellan leverantör och köpare. Enligt artikeln från Heide och John kan 

leverantörsförhållanden mätas i följande tre dimensioner49: 

- Samverkan 

- Kontinuitet 

- Verifiering av leverantör 

3.5.1 Samverkan 

Definieras som graden av samarbete som sker över de organisatoriska gränserna mellan två 

företag. I en traditionell upphandling ägs en given uppgift endast av en av de inblandade 

parterna. Motsatsen till begreppet är att aktiviteten utförs genom ett samarbete eller på ett 

annat koordinerat sätt. När de organisatoriska gränserna suddas ut kommer säljaren att 

engagera sig i aktiviteter som traditionellt sett är köparens ansvar och vice versa. Exempel 

på aktiviteter skulle kunna vara verktygsutveckling, produktdesign och design av 

kvalitetskontroll.50 

                                                        
47 (Vining & Globerman, 2004, p. 20) 
48 (Vining & Globerman, 2004, p. 21) 
49 (Heide & George John, 1990, p. 25) 
50 (Heide & George John, 1990, p. 25) 
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3.5.2 Kontinuitet 

Detta är en tvåsidig förväntan på ett framtida samarbete. Traditionella upphandlingar är 

ofta kortvariga med distinkta start- och slutdatum medan mer nära samarbeten är 

kontinuerliga utan något säkert slut. Definitionen avser förväntan på framtida samarbete 

snarare än den faktiska längden av samarbetet i dagsläget.51 

3.5.3 Verifiering av leverantör 

Definieras som omfattningen av de ansträngningar som görs av köparen innan 

upphandlingen för att säkerställa att denne kan leverera det som förväntas av den. Detta 

syftar inte på kontroller som sker vid produktleverans utan syftar på ansträngningar som 

kontroll av kreditupplysningar, produktionsprocesser och personal. Den traditionella 

upphandlingen har en låg nivå av verifiering av leverantör medan ett mer nära samarbete 

kräver en större omfattning.52  

  

                                                        
51 (Heide & George John, 1990, p. 25) 
52 (Heide & George John, 1990, pp. 25-26) 
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4.  Intervjuer med företag 

I den här delen av rapporten framförs svaren från tre intervjuer med företag som har 

outsourcing av tillverkning med inbördes varierande produktkomplexitetsnivå. Svaren har 

kategoriserats på samma sätt för varje företag för att kunna jämföra svaren på ett 

konsekvent sätt. 

4.1 Filippa K 

4.1.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

Filippa K är ett modeföretag som finns representerat på 20 marknader i världen med totalt 

50 egna butiker. 2013 omsatte företaget 600 miljoner SEK. De har 350 anställda med 

huvudkontor i Stockholm.53  

 

Den intervjuade är Christina Muljadi som arbetar som sourcingmanager och 

kvalitetsansvarig på den vävda produktionen. Hennes roll är kopplad till kollektionsarbetet 

där hon arbetar med att säkerställa kvaliteten i produkterna som köps samt att produkterna 

uppfyller kraven som företaget ställer internt. Hon har också ansvaret för att hitta och 

bedöma nya leverantörer när behovet finns i företaget. 

4.1.2 Outsourcingstrategi 

Christina beskriver att Filippa K i dagsläget inte äger någon fabrik utan outsourcar all 

tillverkning av kläder. Att tillverka egna produkter är inte aktuellt då det dels inte är en del 

av deras affärsmodell och dels har de inte den kunskapen som krävs. Deras 

konkurrensfördelar ligger på andra områden som exempelvis marknadsföring. 

4.1.3 Leverantörer 

Företaget har en uppsättning av leverantörer som de arbetar med. Vissa leverantörer har de 

samarbetat med företaget startades och många av dem har samarbetet varat i mer än 5 år. 

När ett nytt samarbete upprättas lär Filippa K leverantören hur deras processer fungerar. 

 

Christina beskrev att det kommer in förfrågningar från många leverantörer och att urvalet 

av leverantörer är stort, däremot är det inte alla som uppfyller kraven på miljöpåverkan och 

                                                        
53 (Filippa K, 2015) 
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socialt ansvar. Christina beskrev också att Filippa K känner ett stort ansvar för de 

leverantörer de tar in. Detta innebär att de måste se att de kan lägga tillräckliga kvantiteter 

hos leverantören i varje kollektion. Detta för att undvika risken att behöva flytta från en väl 

fungerande leverantör till en annan. Christina beskrev att långsiktighet är mycket viktigt 

för företaget i ett samarbete med en leverantör då detta ligger i linje med företagets 

strategi. 

 

Filippa K har tidigare brutit avtal med leverantörer och detta med hänvisning till kvalitet, 

sociala förhållanden eller att leverantören gått i konkurs. Christina beskrev att sociala 

förhållanden är extra svårt eftersom det kräver en hög transparens från leverantören vilken 

hon menar inte alltid är lätt inom klädesbranschen. 

 

På frågan om förhandling och tvister med sina leverantörer hänvisar Christina till de långa 

relationerna de har. Genom att ta ansvar för värdekedjan hela vägen tillbaka till 

materialleverantören och genom att upprätta relationer även med underleverantörer fler 

steg bakåt i kedjan kan de minska risken för opportunism. 

 

Processen då Filippa K ska ta in en ny leverantör bygger i första fasen till stor del på 

testbeställningar som utvärderas utifrån om leverantörerna följt instruktionerna och om 

det utifrån måtten är inom toleransen. Om Filippa K sedan vill ta vidare en leverantör till 

nästa steg innebär detta att de utvärderar fabriken utifrån miljöpåverkan och sociala 

förhållanden. 

4.1.4 Produktkomplexitet 

Christina nämner att de länge kämpat med stickade produkter, vilken är en av de mer 

komplexa produkterna inom textiltillverkning, hon beskriver att de just nu har några få 

leverantörer i Kina som är duktiga på just den typen av produkter. Att ersätta dessa 

leverantörer är en omständlig process menar Christina då det inte finns ett lika stort utbud 

för den här typen av produkter som samtidigt matchar deras krav på miljöpåverkan och 

sociala förhållanden.  

 

Konsekvensen för Filippa K är att de sitter fast med leverantörerna vilket utgör en större 



 

 

29 

risk för att leverantören ska agera opportunistiskt. De blir då även exponerade mot lokalt 

betingade risker som exempelvis brist på arbetskraft i Kina. 

4.2 Tobii 

4.2.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

Tobii är ett företag som utvecklar och säljer eye-trackingutrustning och tillhörande tjänster 

till företag, konsumenter och forskning. Tobii omsatte 600 miljoner SEK 2014 och har cirka 

600 anställda. Företaget grundades 2001 och har nu kontor i Sverige, USA, Kina, Japan, 

Tyskland, Storbritannien och Norge.54 Eye-tracking är en teknologi som uppkom under 

mitten av 1900-talet 55  och identifierar vad en person ser på vilket har ett flertal 

användningsområden. Några exempel på detta är konsumentbeteenden, datorspel, bilar 

och interaktion med skärmar.56 

 

På Tobii intervjuades Roger Svensson som ansvarar för produktion och logistik. Detta 

innefattar produktion av all hårdvara och transporten från tillverkare till kund. Roger har 

varit på Tobii och jobbat med outsourcing i 10 år.  

4.2.2 Outsourcingstrategi 

Tobii har stor del av sin produktion outsourcad och vill inte ha en stor produktionsapparat. 

De har valt att behålla intern produktion på produkter som är komplexa, som körs i låg 

volym eller där de vill få ut produkten snabbt på marknaden. Roger beskriver det som att 

deras strategi ligger i att ha en hög andel outsourcad produktion kombinerat med en hög 

volym. Han menar att de aldrig kan konkurrera med de stora företagen som är duktiga på 

produktion. Genom att lägga produktionen hos elektronikjättar i Asien kan de lättare nå 

fler potentiella kunder. Roger beskrev att de genom att ha produktionen hos 

elektronikjättarna även når en extra kundgrupp som inte hade varit intresserade av 

samarbete om produktionen var lokaliserad i Sverige. 

 

                                                        
54 (Tobii, 2015) 
55 (Karn & Robert, 2003, p. 574) 
56 (Tobii, 2015) 
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En stor andel av volymen kommer i framtiden att vara konsumentprodukter för Tobii 

vilket innebär att en faktor som är kritisk för konkurrensfördelarna är priset. De bedömer 

att det inte möjligt för dem att kunna tillverka produkter själva till de priser som krävs.  

 

På frågan om vilka faktorer som de tar hänsyn till vid outsourcing svarar Roger att företag 

alltid vill uppnå en viss kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Andra faktorer som är viktiga är 

också att komma åt skalbarhet hos leverantörerna.  

 

De risker som Roger ser i outsourcing är defekter på produkterna och att ledtiderna blir 

längre än väntat. Roger förklarar också att all utveckling måste vara klar eftersom de inte 

kan outsourca ett problem och hoppas på att det löser sig. Allt måste vara dokumenterat 

och det får inte vara öppet för tolkning. Han menar att de tappar mycket kontroll när de 

outsourcar produktionen och om den istället behålls internt kan de börja producera innan 

produkten är färdigutvecklad. 

 

4.2.3 Leverantörer 

Val och utvärdering av en elektronikleverantör tar ett halvår av intensivt arbete. De 

kontaktar först en mängd olika leverantörer för att sedan utvärdera kvaliteten genom att 

skicka ingenjörer som går igenom anläggningarna, träffar leverantörens ingenjörer och får 

en känsla för om de hållbart kommer kunna tillverka produkten. Han sammanfattar sina 

urvalskriterier som fyra punkter: 

1. Rätt kvalitet 

2. Bästa pris 

3. Generella avtalsdetaljer 

4. Magkänsla 

 

Roger beskriver att utbudet av leverantörer är väldigt stort eftersom de kan jobba med de 

flesta stora elektronikleverantörerna. De jobbar ofta med de elektroniktillverkare som 

ligger på topp 50-listan i omsättning. Han beskriver det som att Tobii vill jobba med 

leverantörer som är vana vid att jobba med krävande och stora kunder som exempelvis 

Hewlett Packard, detta även för att matcha till strategin om framtida kunder. Rent 



 

 

31 

produktionsmässigt har de tusentals leverantörer att välja mellan. 

 

Elektronikindustrin är hårt styrd när det kommer till miljöpåverkan. Tobii kräver att deras 

leverantörer uppfyller de direktiv som branschen har upprättat. Tobii använder ofta samma 

leverantörer som stora företag som Apple, HP och Dell gör. Detta innebär att en stor del av 

miljökontrollerna görs av de stora företagen och Tobii känner inte att de behöver göra en 

djupgående kontroll själva.  

 

För att säkerställa kvaliteten jobbar Tobii mycket med att få mätdata direkt från 

produktionen hos sina leverantörer. I slutet av tillverkningslinan har de alltid ett Tobii-skåp 

som står uppkopplat mot deras system där Tobii bland annat kan se vilken produkt som 

testas, vilket serienummer produkten har och bilderna från produktens kamera. Detta 

kompletteras även med stickprov men de försöker hålla denna del så liten som möjligt då 

de vill att produkterna ska gå direkt från fabriken till en distributör. Målet är att inte ha 

någon kvalitetskontroll utanför tillverkningen.  

 

Förändringar på produkter eller processer är hårt styrda från Tobii. Minsta förändring på 

produkter eller i processen görs genom ett standardiserat förfarande.  

 

Roger säger att de tvister som uppstår ofta beror på att de inte specificerat produkten 

tillräckligt bra och med anledning av detta lägger de mycket kraft på avtalsskrivningen. 

Ibland behöver de eskalera tvisterna till en högre chef men de undviker helst rättsprocesser. 

 

Roger upplever inte att det finns någon skillnad i Tobiis förhandlingskraft för mer eller 

mindre komplexa produkter. Han anser dock att det finns en viss skillnad i om en 

leverantör som designar produkten används eller om de köper från en specifikation. 

 

Långsiktighet med sina leverantörer är något Tobii strävar efter då det kostar tid och 

pengar att hitta en ny leverantör. Dock påpekar han att de inte försöker ge leverantören 

känslan av att de sitter fast med leverantören för att inte få ett sämre förhandlingsläge. De 

ser till att äga design, processen och tillverkningsverktygen vilket ger friheten att enklare 

kunna flytta produktionen till en annan leverantör. Leverantören har dock enligt Roger 
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också stor frihet att kunna byta köpare utan att göra några större omställningar i sin 

produktion. 

 

Roger upplever inte att det uppstår någon informationsasymmetri mellan Tobii och deras 

leverantörer. Han berättar dock att de måste vara olika försiktig med sin information 

beroende på vilken leverantör det är de samarbetar med. De vanliga 

elektronikleverantörerna är inga produktbolag utan de hyr ut lokal, personal och maskiner 

utan att äga några produkter. Där är Tobii mindre försiktig med vilken typ av 

informationen som de delar till skillnad mot om de använder sig av produktbolag som 

exempelvis tillverkare av webbkameror då dessa på sikt kan bli konkurrenter. 

4.2.4 Produktkomplexitet 

Tobii försöker att outsourca allt. Trots detta är det några produkter som de inte outsorucat 

helt och hållet, en är för att den varit för komplex och att den inte varit mogen för ett 

sådant beslut. De kommer att outsourca denna på sikt men anledning till att de inte gjort 

det än är kopplat till komplexiteten på produkten.  

 

Anledningen till att en komplex produkt är svår att outsourca säger Roger beror på att det 

är svårare att bryta ned varje steg och skriva instruktioner. För att det ska bli möjligt måste 

de över tid försöka att reducera komplexiteten i produkten. När nedbrytningen inte är klar 

krävs det ofta att utvecklingsavdelningen och andra produktionsingenjörer finns i närheten 

för att lösa eventuella problem som uppstår. 

 

De externaliteter som uppstår är att avstånden till exempelvis Kina skapar extra arbete då 

kommunikationen inte kan ske lika effektivt då det finns språkbarriärer, tidzoner och lång 

resa för att ta sig dit fysiskt. Detta gör att vikten i dokumentationen ökar vilket gör att fler 

resurser behöver användas, resurser som skulle kunna användas på andra projekt. 

 

4.3 FLIR Systems Inc.  

4.3.1 Beskrivning av företag och intervjuobjekt 

FLIR Systems (FLIR) är en tillverkare av värmekameror, kamerasystem och visionssystem. 
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Dessa produkter började utvecklas under mitten av 1900-talet och har 

applikationsområden inom exempelvis förebyggande underhåll, temperaturmätning, 

övervakning och processkontroll. FLIR har 2 750 anställda i världen och omsätter totalt 13 

miljarder SEK. 57 

 

Intervjuobjektet heter Rikard Thunell och är inköpschef eller Vice President Sourcing and 

Strategy Planning. Arbetet innefattar två delar, sourcing och strategisk planering. Sourcing 

är den strategiska inköpsdelen och den strategiska planeringen innebär planering av vad 

som ska produceras och säljas de närmsta 12 månaderna för att dimensionera kapaciteten 

både internt och externt. Rikard sitter i ledningen där outsourcingfrågor tas upp och han är 

ansvarig för leverantörerna. Rikard har jobbat med outsourcingfrågor i mer än 15 år. 

4.3.2 Outsourcingstrategi 

Vid outsourcing menar Rikard att de tittar på en kombination av tre aspekter: 

- Produktkomplexitet 

- Uppstartskostnader 

- Totalkostnad 

Den strategi de använder på FLIR är en övergripande strategi för företaget men som Rikard 

menar påverkar outsourcingstrategin också. De kallar det en ”corner strategy” där FLIR vill 

kontrollera två hörn. Det ena hörnet är de mest komplexa produkterna som kostar flera 

hundra tusen amerikanska dollar och det andra hörnet är de minst komplexa och 

marknadens billigaste produkter. De kontrollerar då tekniken och kostnaden vilket gör de 

med dessa två komponenter har konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna. 

 

De produkter som de outsourcar idag är billigare och har hög volym. Han beskriver FLIR 

som ett vertikalt integrerat företag och fördelen med detta är att de kan ha en större 

kontroll över sin process. Detta nyttjar de genom att tillverka komplexa dyra produkter 

internt och billiga produkter i lågkostnadsländer. 

 

De största riskerna för FLIR är att tappa kontroll och kunskapsöverföring. Den 

förstnämnda är tvådelad då en risk är att de tappar kontroll av distributionskedjan men de 
                                                        
57 (FLIR, 2015) 
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tappar också kontroll av kostnadsdelen. Den sistnämnda handlar om att FLIR inte vill lära 

upp sina leverantörer för mycket då de kan sluta som konkurrenter. Detta har de haft 

erfarenhet av då de har haft samarbetspartners som idag har en liknande produktfamilj och 

är direkta konkurrenter till dem.  

4.3.3 Leverantörer 

Vid val av leverantör spelar det ingen roll var leverantören befinner sig rent geografiskt. Det 

viktigaste för dem är att de ska vara teknikledande i sitt område, oavsett om det handlar om 

plast, mekanik eller produktion. En viktig faktor som FLIR tar hänsyn till vid outsourcing är 

att hitta en leverantör som inte är för stor. Detta då FLIR menar att de är en krävande kund 

och vill inte bli behandlade som en liten aktör. I sökandet är det viktigt med en leverantör 

som tycker att FLIR har en intressant produkt. Som mål har företaget att de ska hitta en 

leverantör som de kan växa med under tre år framöver. Det gäller också att det finns en 

personlig match på flera nivåer mellan företagen, där chef kan prata med chef och teknik 

kan prata med teknik. 

 

Utbudet av leverantörer varierar starkt med komplexiteten på produkten. Om de försöker 

hitta en leverantör av en relativt enkel produkt finns det många att välja på. Om de 

däremot skulle försöka hitta leverantörer till någon av deras mest komplexa produkter tror 

han att det skulle vara svårt att ens hitta en. Största anledningen till detta är att de inte är 

kapabla att tillverka med den kvalitet som krävs och att de inte vet hur de kritiska steg som 

exempelvis att kalibrera en bild eller att få bildstabilitet utifrån IR görs. 

 

Uppföljningen av att avtalen som sluts följs görs på ett klassiskt vis enligt Rikard. De har 

månadsmöten och kvartalsmöten med huvudleverantörerna där de även berör kvaliteten i 

färdig produkt utifrån stickprov. De gör också genomgångar av processerna och följer upp 

om de följt vad som avtalats. När de tar in leverantörer som tillverkar hela produkter gör de 

en uppföljning av hela kedjan för att se över om de exempelvis har spårbarhet på varje 

komponent. Detta är något de får följa upp ofta och han anser att de får lägga ned mycket 

arbete på detta vid outsourcing. Valet av leverantören tar ofta lång tid men uppföljningen 

tar också mycket resurser. Han beskriver att de helst ska ha så lite kvalitetssäkring för färdig 

produkt som möjligt. 
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Vid tvistefall anser Rikard att parterna redan påbörjat en avvecklingsprocess. För att 

minimera skadorna vid ett tvistefall har de valt att äga alla unika verktyg som är kopplade 

till deras produkt. Om leverantören använder något som kopplar till FLIRs produkter går 

hellre FLIR in och betalar för detta och tar ägande av det. Detta gör att de enklare kan flytta 

produktionen mellan leverantörer då uppstarten går snabbare. 

 

Rikard anser att FLIRs förhandlingskraft är god trots att de har små volymer. Han anser att 

det gäller att hitta en leverantör som tycker att tekniken är intressant för att skapa en bra 

kraft och han tror att deras unika teknik är en stor bidragande faktor till deras goda 

förhandlingsposition. Om de går till en leverantör ignorerar tekniken och bara ser på 

volymen är deras förhandlingskraft sämre. Han trycker också på att ödmjukhet är något 

som tar en långt i den här branschen. Förhandlingarna är ofta svårare för de mest komplexa 

produkterna då de ofta har en lägre volym. Han påpekar också att leverantörerna lätt kan 

ställa om från att ha FLIR som kund till att producera något till en annan kund. 

 

FLIR ser gärna en långsiktighet i samarbetet och han tror att detta är ömsesidigt även från 

leverantörens håll. Det krävs ofta en stor insats från båda parter att förstå hur varje 

komponent ska göras och med vilka toleranser. Han tror att leverantören gör en mindre 

vinst i början av samarbetet och att denna sedan ökar när produkten blir mer mogen och de 

har förbättrat sin effektivitet och produktivitet. 

 

Rikard anser att de ofta sitter på en större kunskap om produkterna på många av de 

produkter de outsourcar. Han menar att det är viktigt att bjuda in leverantören i så stor 

utsträckning som möjligt för att få en långsiktighet i samarbetet. För vissa komponenter 

handlar det mer om ett rent köp-och-sälj-förfarande och då delar de mindre information. 

Om de väljer en leverantör som de vill ha en långsiktig relation och där de ska jobba med 

affärsplan och leverantörsutveckling tillsammans tenderar de att ge mycket information. 

Detta eftersom de vill lägga mycket ansvar på leverantören. Det leder till kostnadsfördelar 

eftersom de får åsikter från leverantören i ett tidigt stadie i designfasen och kan hitta 

billigaste möjliga lösningen. Han påpekar också att typen av leverantör påverkar starkt hur 

mycket information de kan ge. Om leverantören är kapabel att göra färdiga produkter 

måste de vara mer försiktig i hur mycket information de ger dessa. 
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4.3.4 Produktkomplexitet 

Rikard anser att produktens komplexitet är avgörande för outsourcing. Det är främst då det 

blir svårare för leverantören att förstå vad den ska göra. Därför är det också viktigt att hitta 

en leverantör som har gjort något liknande tidigare, det är lättare att förstå vad som 

uträttas då. Komplexiteten påverkar även var de producerar produkter internt i FLIR, de 

lägger produktionen av de komplexa produkterna i Täby där utvecklingsavdelningen finns 

och fabriken i Tallinn producerar mindre komplexa produkter. Rikard påpekar att om de 

ska gå externt och outsourca en komplex produkt måste det läggas mycket kraft för att 

leverantören ska kunna förstå och göra produkten till den kvalitet som FLIR förväntar sig. 

 

FLIR har ingen intern skala för komplexiteten på produkterna men Rikard säger att det 

finns uttalat att det är stor skillnad i komplexitet mellan olika produkter. Han menar att 

den skillnaden ofta korrelerar med kundpriset, desto högre kundpris ju högre komplexitet 

på produkten. 

 

Det finns en del externaliteter som är kopplade till outsourcing av komplexa produkter. 

Främst menar han att det handlar om att företagen måste ge mycket stöd till den parten de 

outsourcar till. Svårigheten ligger dock i att om du ger för mycket stöd blir det för kostsamt 

och att du som företag då inte vinner mycket med att outsourca.  
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5 .  Diskussion 

I detta avsnitt kopplas litteraturstudien ihop med de utförda intervjuerna för att besvara 

frågeställningen. Var och en av underfrågorna behandlas nedan. 

5.1 Produktkomplexitet för de intervjuade företagen 

I diskussionen utgår många av resonemangen från produktkomplexiteten och nedan 

klassificeras de intervjuade företagen utifrån definitionen för produktkomplexitet. 

5.1.1  Antalet komponenter 

Filippa Ks mest komplexa produkter, som exempelvis kavajer, har ett litet antal 

komponenter jämfört med produkterna på FLIR och Tobii. Filippa Ks antal komponenter 

som produkten specificeras av har valts att klassificera som låg.  

 

FLIR och Tobii har både ett stort antal elektronik och mekaniska delar i sina produkter och 

därför klassificerats som hög på denna dimension. 

5.1.2 Omfattningen av interaktioner 

FLIR och Tobii har både mjukvara och hårdvara som ska interagera med ett stort antal 

komponenter vilket innebär att tillverkning av deras produkter är mer komplex. Filippa K 

har ofta en låg omfattning av interaktioner och därmed är det enklare att göra ändringar av 

design och tillverkningsdetaljer jämfört med exempelvis FLIR och Tobii. Utifrån detta har 

omfattningen interaktioner för Filippa K bedömts låg samt att FLIR och Tobii har hög. 

5.1.3 Graden av nyskapande hos produkten 

Graden av nyskapande har bedömts genom att se hur länge sedan denna typ av produkt 

började växa fram. Eye-tracking-teknologin och teknologin bakom IR-kameran växte båda 

fram under mitten av 1900-talet. Klädes- och textiltillverkning har på ett eller annat sätt 

existerat under en betydligt längre tid. Bedömning att graden av nyskapande rent 

teknologiskt för Filippa Ks produkter är låg och för Tobiis samt FLIRs produkter hög. 

 

Se figur 3 för sammanställning av produktkomplexitetsnivån för de intervjuade företagen.  



 

 

38 

 Antal 

komponenter 

Omfattningen av 

interaktioner 

Graden av 

nyskapande 

Total 

produktkomplexitet 

Filippa K Låg Låg Låg Låg 

Tobii Hög Hög Hög Hög 

FLIR Hög Hög Hög Hög 

Figur 3 – De intervjuade företagens produktkomplexitetsnivå. 

5.2 Produktkomplexitetens påverkan på outsourcingstrategin 

I denna del besvara frågan “Hur påverkar produktkomplexitet outsourcingstrategin för 

företag?”. För att åskådliggöra detta har Ronan McIvors modell använts. Modellen som kan 

användas för att ta strategiska outsourcingbeslut och har använts som bakgrund för att 

analysera produktkomplexitetens påverkan. 

 

Från intervjuerna kunde det konstateras att alla företag resonerar kring sin 

outsourcingstrategi i form av de faktorer som McIvor listat. Utifrån detta har de bedömts 

hur stor påverkan produktkomplexiteten har på var och en av dessa faktorer. 

 

Produktkomplexitet har liten inverkan på den relativa förmågan 

Filippa K och Tobii har båda ett starkt outsourcingfokus och motiverar detta med att de har 

en lägre relativ förmåga när det kommer till tillverkning av produkter. Filippa K beskriver 

detta som “Vi har inte den kunskapen” och Tobii menar att “Vi kan aldrig konkurrera med 

de stora företagen som är duktiga på att producera saker”. FLIR däremot beskriver att de i 

dagsläget har en teknikfördel gentemot sina konkurrenter och genom att ha fabriker i 

lågkostnadsländer kan de ha en god relativ förmåga även med avseende på kostnad. 

 

Tendenser till att den relativa förmågan i outsourcingprocesserna beror på 

produktkomplexiteten kunde inte påvisas, varken om jämförelse mellan de olika företagens 

resonemang eller mellan resonemangen som företagen förde om deras egna produkter. 

Utifrån detta bedömdes därför produktkomplexiteten har liten inverkan på den relativa 

förmågan. 
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Produktkomplexitet har liten inverkan på vilka processer som är kritiska för 

konkurrensfördelarna 

Filippa K beskrev att deras konkurrensfördelar ligger i andra områden än tillverkning. I 

övrigt beskrev inte något av företagen att de tog hänsyn till processer som är kritiska för 

konkurrensfördelarna när de outsourcade. De beskrev heller inte att produktkomplexitet 

hade någon inverkan på vilka processer som är kritiska för konkurrensfördelar. Därför har 

bedömningen att produktkomplexitet har låg inverkan på vilka processer som är kritiska 

för konkurrensfördelarna gjorts. 

 

Produktkomplexitet har stor inverkan på risken för opportunism 

När intervjuobjekten bads resonera kring vilka faktorer som påverkade deras outsourcing 

uppkom produktkomplexitet explicit som en faktor för FLIR men de andra 

intervjuobjekten resonerade kring faktorer som kan bero på produktkomplexitet.  

 

Tobii nämnde inte produktkomplexitet när de tillfrågades vilka faktorer de tog hänsyn till 

när de outsourcade men på frågan vilka produkter de valt att behålla internt svarade de 

bland annat komplexa produkter. Anledningen är att komplexa produkter är svårare att 

bryta ned processerna för. Detta har en tydlig koppling till en av faktorerna som ökar risken 

för opportunism, nämligen till vilken grad processen kan bli kodifierad. 

 

FLIRs svar i frågan är ännu tydligare, de väljer att tillverka komplexa produkter internt och 

outsourca de mindre komplexa produkterna med högre volym. FLIR beskriver också att 

produktens komplexitet är avgörande för outsourcing och detta beror på att det är svårare 

för leverantören att förstå vad den ska göra. Detta kopplar tydligt till osäkerhet i kraven på 

leverantören. 

 

Även Filippa K medger att produktkomplexiteten påverkar outsourcing men att det har 

inflytande på leverantörsvalet och inte på vilka produkter de vill behålla internt. FLIR 

nämnde att ökad produktkomplexitet leder till färre antal potentiella leverantörer vid 

outsourcing. Detta kopplar till utbudet av kapabla leverantörer. 

 

Både FLIR och Tobii försöker att minska risken för opportunism genom att äga unika 
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verktyg för deras produkt. Under intervjuerna framkom inte att Filippa K gjorde samma 

ansträngningar för att minska opportunism från leverantörerna. En möjlig förklaring är att 

mer komplexa produkter kräver mer unika verktyg vilket gör ägande av de produktspecifika 

verktygen nödvändiga för att minimera kostnaderna vid byte av leverantör.  

 

Ett konstaterande att produktkomplexitet påverkar risken för opportunism kan göras. 

Detta bör ha konsekvensen att företag med högre komplexitet på produkterna tenderar att 

outsourca i en mindre utsträckning och att branscher med en lägre produktkomplexitet 

outsourcar i en högre grad. Våra intervjuobjekts svar och litteraturstudien bekräftar denna 

slutsats. 

 

Sammanfattningsvis har produktkomplexiteten låg påverkan på konkurrensfördelarna för 

en process och den relativa förmågan för processen som ska outsourcas men den har 

däremot stor inverkan på risken för opportunism. Detta innebär att produktkomplexitet är 

en relevant faktor som påverkar outsourcingstrategin för ett företag. I figur 4 sammanfattas 

sambandet mellan produktkomplexitet påverkan på outsourcingstrategi enligt McIvors 

modell. 

 

Figur 4 - Produktkomplexitetens påverkan på faktorerna i McIvors modell 

5.3 Produktkomplexitetens påverkan på opportunism 

I denna del besvaras frågan “Hur påverkar produktkomplexitet opportunism mellan köpare 

och leverantör?” Detta görs genom att dels jämföra de olika företagens svar och dels 

analysera hur opportunism och kontraktsförhandlingar skiljer sig för olika produkter inom 

företagen. 
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5.3.1 Svårigheter i  att specificera och övervaka 

Efter analys av svaren i våra intervjuer kunde det konstateras att alla företagen blir 

påverkade av opportunism och kontraktsförhandling. För att bedöma hur 

produktkomplexiteten påverkar opportunism användes faktorerna från Globerman och 

Vinings modell: 

1. Svårigheter i att specificera och övervaka processen 

2. Externaliteter som påverkar företagets andra delar 

3. Informationsasymmetri 

4. Tillgångsoriginalitet 

5. Utmaningsbarhet 

 

Nedan förklaras vilka svårigheter de olika företagen upplever att deras produkter ger dem 

vid specificering och övervakning gentemot leverantören och hur det stämmer överens mot 

Globerman och Vinnings modell. 

 

Christina från Filippa K beskrev att det finns många leverantörer som uppfyller det pris- 

och kvalitetskrav som företaget ställer. Svårigheterna låg i att hitta en leverantör som delar 

Filippa Ks krav på miljöpåverkan och social hållbarhet. Här kunde det finnas problem att 

specificera avtalen men detta från en miljöaspekt och inte från en ren tillverkningsteknisk 

aspekt. För Tobii och FLIR så var det en mer omvänd situation där fokus och svårigheten 

låg på just specificering av det tillverkningstekniska och hur de kan följa upp data i 

produktionen och där de kringliggande aspekterna hade betydligt lägre fokus. 

 

Övervakningen av produktionen bestod av två huvudkategorier för de intervjuade 

företagen: 

1. Att omständigheter kring produktion uppfylldes 

2. Att kraven på kvalitet för färdig produkt uppfylldes 

 

1 .  Att omständigheter kring produktion uppfylldes 

För att säkerställa omständigheterna kring produktionen besökte Filippa K sina fabriker 

främst för att se att kraven på miljöpåverkan och socialt ansvar uppfylls. 
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Även Tobii och FLIR besökte fabrikerna hos de leverantörer som de samarbetade med men 

här med ett betydligt starkare tillverkningstekniskt fokus. Tobii prioriterade övervakning av 

produktion i så stor grad att de hade ett Tobii-skåp som stod i slutet av produktionslinan. 

Denna står uppkopplat mot deras system där Tobii kan se vad som testas, vilket 

serienummer det är och hur bilderna på kamerorna såg ut i färdig produkt. 

 

2.  Att kraven på kvalitet för färdig produkt uppfylldes 

För att säkerställa att kvaliteten på färdig produkt uppfylls gör Filippa K en kvalitetskontroll 

av de första varorna från leverantör där de tar ut och noggrant går igenom de första 

testbeställningarna. Om leverantören blir godkänd i detta steg görs därefter endast 

stickprov av leveranserna. 

 

Utöver Tobii-skåpet utför Tobii även stickprov för att säkerställa sig om att de ställda 

kraven uppnås. 

 

FLIR arbetade med stickprov och stämde av vid månads- och kvartalsmöten. De vill helst 

att kvalitetssäkringen ska ta så lite resurser som möjligt. 

 

Produktkomplexiteten har påverkan på specificering och övervakning 

Vår bedömning är att produktkomplexitet har stor inverkan på hur enkelt företag kan 

specificera kraven till sina leverantörer och därefter övervaka dessa. Vid en mer 

komplex produkt finns fler moment som behöver specificeras och övervakas. Detta ligger i 

linje med vad Globerman och Vining tar upp i förhållandet produktkomplexitet mot 

specificering och övervakning. 

 

5.3.2 Externaliteter som påverkar företagets andra delar 

Under analysen av intervjuerna gick det inte att ge en bild av om externaliteterna var 

beroende av hur pass hög komplexitet produkten hade. Känslan vi fick var att för de mer 

komplexa produkterna fanns det fler moment som kunde ge externaliteter medan Filippa K 

snarare utsattes för externaliteter som följd av övervakning av hållbarhetsaspekten. 
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Då de mer komplexa produkterna outsourcas beskriver både Tobii och FLIR att de behövs 

mycket resurser för att säkerställa outsourcingen. Här är det inte endast delar som de 

räknat med ska bli påverkade utan det uppstår externaliteter som gör att resurser som 

egentligen var tänkt till annat används till outsourcing. 

 

Här ansågs underlaget inte räcka till för att kunna dra några befogade slutsatser. 

 

5.3.3 Tillgångsoriginalitet 

Gemensamt för alla intervjuade företag är att det finns många andra leverantörer att välja 

på och att ett byte av leverantörer kan göras. Däremot menar de att det är ett stort 

omställningsarbete som är kostsamt och tar mycket tid men att möjligheten ändå finns. 

 

Tobii förklarar att de haft situationer då de utvecklat en produkt där de beslutat sig för en 

viss typ av kamerasensor som de sedan utvecklar hela sin produkt runt. Då hamnar de i en 

utsatt roll där det finns en risk att leverantören agerar opportunistiskt. 

 

Från intervjuerna framgick det att samtliga företag upplever att deras tillgångsoriginalitet 

var låg. Att leverantörerna enkelt kunde ställa om produktionen och finna andra 

användningsområden för deras produkter och här hade graden av produktkomplexiteten 

en låg inverkan på hur svaren skilde sig. 

 

5.3.4 Informationsasymmetri 

Intervjuobjekten beskrev att deras leverantörer besitter information främst i form av 

kunskap om hur de kostnadseffektivt och exakt kan producerar produkten. 

 

FLIR beskrev att de snarare är den part som besitter informationsfördelen och får istället 

utbilda sina leverantörer i hur de ska tillverka produkten. De att upplevde att 

informationsasymmetrin som uppstod inte gav deras leverantörer möjlighet att agera 

opportunistiskt. 

 

För de intervjuade företagen kunde vi förstå att produktkomplexiteten hade inverkan på 
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för informationsasymmetri men behövde inte betyda att det gav ena parten möjlighet till 

att agera opportunistiskt. 

 

5.3.5 Utmaningsbarhet 

Filippa K och Tobii gav inte några tydliga svar på hur de menade att de var påverkade av 

utmaningsbarheten. 

 

FLIR beskriver att utbudet av leverantörer varierar med produktkomplexitet. För de mest 

komplexa produkter är det svårt att hitta en enda leverantör som är kapabel att uppfylla 

kraven. 

 

Bedömningen att produktkomplexitet har låg påverkan på utmaningsbarheten bland 

leverantörerna har gjorts. Detta då endast FLIR bedömde att produktkomplexiteten 

minskar utbudet på leverantörer.  

 

Specificering och övervakning samt informationsasymmetri har störst 

påverkan 

Sammanfattningsvis gav företagens resonemang en bild av produktkomplexiteten för 

outsourcad produktion hade störst inverkan för osäkerhet i avtalen och 

informationsasymmetri. Tillgångsoriginalitet menade de intervjuade företagen att 

produktkomplexiteten inte påverkade för deras produkter. Från svaren gick det heller inte 

att dra några mer omfattande slutsatser kring hur tillgångsoriginaliteten skiljde sig 

företagen emellan. I figur 5 sammanfattas produktkomplexitetens påverkan på 

leverantörshanteringen för de intervjuade företagen. 

 

McIvors modell samt Vining och Globermans modell har i teorin en tydlig koppling. 

McIvor hävdar att risken för opportunism påverkar outsourcingstrategin och Vining och 

Globerman hävdar att produktkomplexitet påverkar opportunism. Från intervjuerna kan 

denna koppling bekräftas och att produktkomplexitet påverkar de faktorer som Vining och 

Globerman förutsäger att den bör påverka. 
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Figur 5 - Produktkomplexitetens påverkan på leverantörshantering för våra företag enligt Vinings och Globermans delar. 

5.4 Produktkomplexitetens påverkan på leverantörssamarbete 

Här besvaras frågeställningen “Hur påverkar produktkomplexiteten närheten och 

samarbetet mellan köpare och leverantör?” Detta görs dels genom att jämföra de olika 

företagens svar och dels genom att låta intervjupersonen berätta om hur närheten och 

samarbetet med olika leverantörer ser ut beroende på produktens komplexitet. 

 

För att bedöma närheten och samarbetet användes de tre dimensioner som Jan Heide och 

George John definierade för att beskriva närheten eller graden av samarbete mellan köpare 

och leverantör: 

- Samverkan 

- Kontinuitet 

- Verifiering av leverantör 

5.4.1 Samverkan  

Vi såg att graden av samverkan skiljde sig åt både mellan de intervjuade företagen och 

internt i varje enskilt företag. Filippa K hade stort fokus på att styra och påverka sina 

leverantörers miljö- och sociala förhållanden. Tobii och FLIR däremot lade mer fokus på 

tillverkningstekniska detaljer när de försökte påverka sina leverantörer. 
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Från intervjuerna framgick det att det rådde en högre grad av samverkan hos Tobii och 

FLIR på de mer komplexa produkterna där de bland annat ägde verktyg och tog in 

leverantörerna i utvecklingsarbetet. När produkterna blev mindre komplexa och därmed 

mer lättdefinierade som kretskort liknade det mer en vanlig beställningsprocess än en 

samverkan. 

 

FLIR berättade också om att det i största mån försökte dela med sig av teknisk information 

för att få ut så mycket som möjligt av samarbetet.  

 

Vi bedömer att produktkomplexitet har stor inverkan på graden av samverkan då köparna i 

större utsträckning bjöd in leverantörerna till aktiviteter som vanligtvis endast utförs av 

köparen. Exempel på detta är produktutveckling. Det omvända hände också där köparen 

ägde delar av leverantörens maskinpark, exempelvis verktyg. 

5.4.2 Kontinuitet 

Filippa K säger att de vill ha långsiktiga förhållanden med leverantörerna och i många fall 

har de arbetat med dem i över 5 års tid. De värdesätter att inte behöva byta leverantörer 

eftersom de har en lång kravlista, speciellt krav som kopplar till hållbarhet. De ser 

leverantörer som uppfyller de kraven och som har en god kvalitet som väldigt värdefulla. 

 

Tobii värdesätter också att inte behöva byta leverantör men vill undvika risken för att 

leverantören agerar opportunistiskt, detta främst för de mer komplexa produkterna. Tobii 

motverkade detta genom att inte låsa sig och ge leverantören för mycket makt. Här fanns 

alltså en diskrepans för Tobiis mest komplexa delar och mindre komplexa delar som 

outsourcas - det är av större vikt för de mer komplexa produkterna. 

 

FLIR förklarar också att det är viktigt med långsiktighet eftersom det ofta kostar pengar för 

att byta leverantör då det krävs utbildning för att kunna nyttja leverantörens fulla potential. 

FLIR påpekar dock, likt Tobii, att det är viktigt att inte ge leverantören uppfattningen av att 

de som köpare är fast hos leverantören. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla intervjuade företagen strävar efter en 
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långsiktig relation med sina leverantörer då det ofta är mycket kostnader kopplade till ett 

byte av leverantör. Dock uppfattas en viss skillnad i var dessa kostnader härstammar ifrån. I 

Filippa Ks fall handlade en stor del av utvärderingen om att säkerställa att leverantören 

uppfyllde miljö- och hållbarhetskrav medan Tobii och FLIR hade ett större fokus på att 

leverantören ska vara utbildad och kapabel att tillverka deras produkt. Detta är viktigare vid 

en komplex produkt och därför bedömdes att produktkomplexiteten har stor inverkan på 

kontinuiteten.  

5.4.3 Verifiering av leverantör 

Utifrån Heides and Johns definiering av verifiering av leverantör för att identifiera de 

intervjuade företagens kriterier för att hitta en godkänd leverantör. Här tas kriterier upp 

som leverantörens tillverknings-, produktionskapacitet-, personal- och teknologiska 

kapacitet. 

 

Alla de intervjuade företagen förklarade att de lägger en stor vikt vid att hitta en leverantör 

med ett bra pris, hållbar ekonomisk situation och som samtidigt lever upp till en tillräcklig 

kvalitetsnivå. Därefter skiljer det sig dels beroende på bransch men också på hur komplex 

produkten är att tillverka. 

 

Filippa K beskriver att det finns många potentiella leverantörer att välja mellan och att de 

lägger en stor vikt vid att hitta leverantörer som också uppfyller deras miljö- och 

hållbarhetskrav. 

 

Tobiis utvärdering av en leverantör tar många gånger upp till 6 månader av intensivt arbete. 

De utvärderas på om de har tillräcklig kvalitet genom att ingenjörer går igenom deras 

anläggningar, träffar deras ingenjörer och får en känsla av om denna leverantör kommer 

klara av Tobii som kund. De beskriver att det sker mycket förhandling innan avtalet skrivs 

där olika leverantörer spelas mot varandra. Tobii har miljöpolicys men säger att de många 

gånger är skyddade av att industrin och de större aktörerna på marknaden gör dessa 

kontroller. De verkar därför göra ett betydligt mindre arbete själva på den här fronten 

jämfört med exempelvis Filippa K.  
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Figur 6 - Produktkomplexitetens påverkan på 

faktorerna i Heides och Johns modell. 

FLIR följer hela kedjan bakåt när de tar in en leverantör som tillverkar en produkt. För FLIR 

är det viktigt att deras leverantörer är teknikledande inom sitt område, oavsett om det 

kommer till plast, mekanik eller produktion. De vill inte heller ha för stora leverantörer 

eftersom de har en sämre förhandlingskraft men de vill fortfarande ha rum att växa med 

samma leverantör. FLIR har som krav för val av leverantör att det ska finnas en personlig 

matchning mellan dem och leverantören på flera 

nivåer, från chef till teknikpersonal. 

 

Vår bedömning är att produktkomplexitet påverkar 

hur företagen verifierar sina leverantörer. Figur 6 

visualiserar detta. De företag som intervjuades delade 

de grundläggande kriterierna för en hållbar 

leverantör. Givet att grundkriterierna för 

leverantören uppfylldes låg fortsatt fokus för de 

kriterier som behöver verifieras på olika nivåer. 

Filippa K hade mer fokus på miljöpåverkan och 

socialt ansvar medan Tobii och FLIR hade ett större 

fokus på produktionsteknik och att göra mer 

omfattande uppföljningar av processerna. 

 

Samband mellan Vining och Globermans modell  och dimensionerna för 

samarbete 

De tre leverantörsdimensionerna förstärker på olika sätt de fyra faktorerna i Globerman 

och Vining modell. Alla leverantörsdimensionerna har inverkan men vissa mer än andra. 

Här nedan förklaras de kopplingarna som anses ha störst betydande vikt. 

 

Verifiering av leverantör har direkt påverkan med osäkerhet i  avtal 

Företagen med högre produktkomplexitet hade en mer omfattande process för att verifiera 

sina leverantörer utifrån en tillverkningsteknisk aspekt på en mer detaljerat nivåföretagen 

med mindre produktkomplexitet. Med en högre komplexitet är tillverkning mer 

omfattande och har fler specifikationer och övervakningar som ska tas hänsyn till. De 

aspekter som hanteras i verifiering av leverantörer är väldigt nära besläktat med de 
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specifikationer och övervakningar som Globerman och Vining tar upp. 

 

Samverkan och kontinuitet är viktiga aspekter för att hantera 

informationsasymmetri 

Genom att ha en samverkan där köpare och leverantör båda har incitament till förbättring 

och genom att arbeta närmare med företagen minskar informationsasymmetrin. Detta 

minskar risken för att ena parten agerar opportunistiskt. Ju längre samarbetet har pågått 

desto mindre blir informationsgapet mellan de två parterna och informationsasymmetrin 

minskar. 

 

Kontinuitet och verifiering av leverantör minskar externaliteterna 

Genom att ha en väl verifierad leverantör som stämmer med företagets kravbild minskar 

riskerna att externaliteter uppstår då företaget är väl medvetna om de resurser som 

outsourcing kräver. Långa relationer och erfarenhet minskar således risken att 

externaliteter uppstår.  
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6.  Slutsats 

Här sammanställs resultaten från diskussionen och frågeställningarna besvaras. 

Slutsatsen i arbetet är att produktkomplexitet påverkar flera faktorer i outsourcing. För 

samtliga undersökta företagen påverkade produktkomplexiteten samtliga tre undersökta 

delar: outsourcingstrategin, leverantörshantering och leverantörsrelationer. För att besvara 

frågeställningen besvaras delfrågorna var för sig här nedan: 

Hur påverkar produktkomplexitet outsourcingstrategin för företag? 

- Produktkomplexiteten har inverkan på outsourcingstrategin främst då den påverkar 

risken för opportunism. Opportunism är en av tre dimensioner som McIvor hävdar 

är viktiga för att fastslå en outsourcingstrategi. Vidare såg vi att 

produktkomplexitetens påverkan i leverantörsförhållanden och 

leverantörsrelationer strålade upp för att påverka hur företagens outsourcingstrategi 

såg ut. Detta bekräftar den teori som säger att företag med komplexa produkter 

outsourcar i en mindre utsträckning. 

- I intervjuerna sågs inte några tendenser till att den relativa förmågan eller om 

processen är kritisk för konkurrensfördelarna påverkades markant av 

produktkomplexiteten. 

Hur påverkar produktkomplexitet opportunism? 

- I enlighet med teorin har produktkomplexiteten för outsourcad produktion 

inverkan på osäkerhet i avtal och informationsasymmetri. Det fanns inte tillräckligt 

med underlag för att med säkerhet säga att även externaliteter påverkas av 

produktkomplexitet. Värt är dock att påpekas är att teorin menar att detta bör 

påverkas av produktkomplexiteten. Produktkomplexitet hade inte någon påverkan 

på tillgångsoriginalitet eller utmaningsbarhet. 

- Företagen nämnde att produktkomplexitet påverkar faktorer som enligt teori driver 

opportunism i leverantörsrelationer. 

 

Hur påverkar produktkomplexiteten närheten och samarbetet mellan köpare och 

leverantör? 

- Produktkomplexiteten har inverkan på graden av samverkan, kontinuitet och 

verifiering av leverantör. Detta innebär att företag med en större 
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produktkomplexitet tenderar att ha ett mer nära samarbete. Vidare innebär detta att 

köpare och leverantör oftare engagerar sig i aktiviteter som inte tillhör deras 

klassiska roller. Företag med högre produktkomplexitet gör en mer noggrann 

verifiering av leverantören innan samarbetet upprättas. 

 

På vilket sätt är modeller för outsourcingstrategi, leverantörshantering och 

leverantörssamarbete kopplade till varandra? 

- McIvors modell samt Vining och Globermans modell har i teorin en tydlig koppling. 

McIvor hävdar att risken för opportunism påverkar outsourcingstrategin och Vining 

och Globerman hävdar att produktkomplexitet påverkar opportunism. Intervjuerna 

bekräftar att denna koppling gäller och att produktkomplexitet påverkar de faktorer 

som Vining och Globerman förutsäger att den bör påverka.  

- De tre teorierna har en koppling till varandra och produktkomplexiteten påverkan 

på outsourcingstrategin för ett företag kan följas genom följande illustration:  

Figur 7 - Samband mellan modellerna som används och hur produktkomplexitet påverkar faktorer inom dessa. 
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7 .  Reflektion 

7.1 Kritisk granskning  

Om vi fått mer tid hade fokus lagts på att göra fler intervjuer, i synnerhet med företag med 

en lägre produktkomplexitet, för att på så sätt kunna identifiera generella trender bland 

företag med liknande komplexitet. Vi har i den här studien endast använt Filippa K som 

representant för mindre komplexa produkter. För att mitigera detta har vi under 

intervjuerna fått intervjuobjekten att resonera kring skillnader mellan deras mest komplexa 

produkter och deras mindre komplexa produkter när det kommer till outsourcing. På det 

viset är slutsatserna vi dragit kring skillnaderna mellan hög produktkomplexitet och låg 

produktkomplexitet baserade på mer än endast skillnaden mellan Filippa K och övriga 

företag.  

 

När vi startade studien hoppades vi på att få tillgång till mer teknisk produktionsdata från 

de studerade företagen. Om vi haft detta kunde vi haft en mer tekniskt baserat 

angreppssätt när vi uppskattade företagens produktkomplexitet. 

7.2 Framtida forskning  

Vi tror att studien skulle kunna breddas till fler företag och fler branscher för att få en mer 

heltäckande och djupare förståelse för ämnet. Alternativt gå in i en snävare målgrupp där 

fokus ligger på en specifik bransch eller ett specifikt geografiskt område. 

 

Framtida forskning skulle kunna gå in mer specifikt på hur produktkomplexiteten påverkar 

samarbetet mellan köpare och säljare. Vi menar att detta arbete endast skrapat på ytan 

kring all den dynamik som finns där då det endast är en delfråga för att besvara vår 

huvudfråga. Vi har haft intressanta diskussioner kring kunskapsdelning, samarbete vid 

produktutveckling och verktygsutveckling som skulle kunna byggas vidare på. 
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9.  Bilagor 

9. 1 Intervjufrågor 

9.1.1  Allmänt 

›        Din roll i företaget? 

›        Din roll i outsourcingprocessen? 

›        Hur många år har du jobbat med outsourcingfrågor? 

9.1.2  Strategi  

›        Vad använder ni för strategi vid outsourcing? 

›        Använder ni er av någon typ av modell för outsourcing? 

›        Vilka produkter och/eller processer är kritiska för era konkurrensfördelar? 

9.1.3  Outsourcing 

›        Vilka produkter har ni outsourcat idag? 

›        Vilka huvudfaktorer tar ni hänsyn till när ni outsourcar? 

›        Vad ser ni som de största riskerna med att outsourca en produkt? 

9.1.4 Leverantörer 

›        Hur väljer ni era leverantörer? 

›        Hur hanterar ni förändringar och/eller tvister med era leverantörer? 

›        Hur stark förhandlingskraft upplever ni att ni har mot era leverantörer? Upplever ni 

någon skillnad beroende på komplexiteten? 

9.1.5  Produktkomplexitet  

›        Hur påverkar produktens komplexitet företagets outsourcing? 

›        Hur skiljer sig outsourcing av era mer komplexa produkter kontra mindre komplexa? 

›        Definierar ni komplexiteten på era produkter? Om ja, hur påverkar det er outsourcing? 

 

 


