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Sammanfattning 

Titel: Att välja sourcingstrategi: vad har konjunkturen med det att göra? 

– en empirisk studie av svenska tillverkningsföretag 

Författare: Katarina Fredriksson & Linda Larsson 

Handledare: Hans Andersson 

Nyckelord: sourcing, strategi, konjunktur, värde, dynamisk 

 

Bakgrund: Konkurrensen för svenska tillverkningsföretag finns på både global och lokal nivå 

idag, något som gör det viktigare för företag att hålla hög effektivitet. Det försvåras av den 

ökade dynamiken på marknader och oväntade konjunktursvängningar som leder till en ökad 

osäkerhet för företag.  Företag utformar sourcingstrategier för att uppnå ett högre 

värdeskapande och utformandet av strategierna antyds i litteraturen ha en koppling till 

konjunkturen, och det faktum att inköpschefsindex används som en konjunkturindikator 

styrker att det finns en relation mellan dem. 

 

Syfte: Inledningsvis syftar studien till att undersöka om inköpschefer i svenska 

tillverkningsföretag upplever en större osäkerhet i dagens ekonomiska omvärld, samt om det 

finns större fokus på strategiskt inköp. Vidare syftar studien till att utreda om konjunkturen 

har någon inverkan på val av sourcingstrategier, och det utifrån vad som lyfts fram som 

anledningar för och emot att sourca globalt respektive lokalt, samt genom att se om andra 

sourcingstrategier i form av strategier för antal leverantörer, storlek på leverantör och 

outsourcing visar på en koppling till konjunkturen. 

 

Slutsats: Svenska tillverkningsföretag upplever inte en ökad osäkerhet i omvärlden, vilket 

delvis följer av att de inte upplever sämre tillförlitlighet i prognoser. Allt större fokus läggs på 

inköpsfunktionen, och företag har insett vikten av och tagit steget till ett strategiskt inköp och 

lägger därmed mer tanke bakom sourcingbeslut. Studien visar på att konjunkturen har en 

inverkan på val av sourcingstrategier, även om majoriteten av de aspekter som företag baserar 

sitt val av en global respektive lokal sourcingstrategi på inte har någon påverkan av 

konjunkturen. Konjunkturkopplingen är däremot starkare för de övriga tre 

sourcingstrategierna som berörs i studien. 

 



 

 
 

Abstract 

Title: Selecting a sourcing strategy: what’s the business cycle got to do with it? 

- an empirical study of Swedish manufacturing companies 

Authors: Katarina Fredriksson & Linda Larsson 

Supervisor: Hans Andersson 

Key words: sourcing, strategy, business cycle, value, dynamic 

 

Background: The competition for Swedish manufacturing companies exists on both a global 

and local level today, which makes it important for companies to maintain high efficiency. It 

is more complicated because of the increased dynamism of markets and unexpected economic 

fluctuations that lead to increased uncertainty for companies. They formulate sourcing 

strategies to achieve a higher value and the literature indicates that there is a link between the 

formulation of these strategies and the business cycle, and the fact that the Purchasing 

Managers Index is used as an economic indicator shows that there is a relationship between 

them. 

 

Aim: Firstly, the study aims at investigating if purchasing managers in Swedish 

manufacturing companies experience an increased uncertainty in today’s economic 

environment, and if there is a larger focus on strategic purchasing. Further, the study aims at 

investigating if the business cycle has any effect on the choice of sourcing strategies based on 

what the reasons to or not to choose global or local sourcing are according to the companies, 

and if other sourcing strategies such as strategy for number of suppliers, the size of the 

supplier and outsourcing are linked to the business cycle. 

 

Conclusions: Swedish manufacturing companies do not experience any increased uncertainty 

in the economic environment, which is partly due to not experiencing less reliability in 

forecasts. Larger focus is placed on the purchasing function, and companies have realized the 

importance of and implemented strategic purchasing. There is some link between the choice 

of sourcing strategies and the business cycle, but most of the reasons for choosing a certain 

strategy are not affected by the business cycle. The link to the business cycle is stronger for 

the other three sourcing strategies in the study. 
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1 Inledning 

Arbetets första kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning där relevant fakta presenteras 

för att introducera läsaren i det valda området. Därefter följer en problematisering där det 

mer specifikt framgår vad vi ämnar studera, som sedan mynnar ut i studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har öppnat upp för internationalisering av världens företag till följd av 

bland annat billiga transporter, bättre kommunikationsteknologi och färre handelshinder 

(Scholte, 2005). Under de senaste årtiondena har den internationella handeln ökat allt mer 

(Ayhan et al., 2008), dagens världsekonomi är gränslös, och utmärkande för 

globaliseringen idag är att allt sker så mycket snabbare (Ekonomifakta, 2012). Världens 

ekonomier integreras och knyts allt närmare varandra och är idag mer sammanflätade än 

någonsin tidigare, något som innebär ett större beroende och även en sårbarhet. 

Abrahamsson och Karlöf (2011) hävdar att denna globalisering fortfarande befinner sig i 

en inledande fas och att individer, företag och länder kommer att kopplas samman 

ytterligare under de närmaste decennierna. 

 

Abrahamsson och Karlöf (2011) menar att den globala konkurrensen och 

internationaliseringen tillsammans med mer sammanlänkade, känsliga och komplexa 

finansiella system delvis ligger bakom den ökade dynamiken
1
 på marknaderna. Den 

ekonomiska krisen som drabbade världen under hösten år 2008 är ett passande exempel 

på detta (Handfield et al., 2011). Den är också ett tydligt exempel på snabba och 

överraskande omslag i konjunkturen, vilka bevisligen leder till förödande konsekvenser 

för många företag genom allmän osäkerhet
2

, minskad orderingång och konkurser 

(InköpsJournalen, 2011). Det faktum att konjunkturmönster förändras med tiden gör 

händelseförloppet svårt att förutsäga (Unga Aktiesparare, 2009). Sedan år 1994 har man i 

Sverige beräknat inköpschefsindex
3
 för svenska företag just för att få en indikator på vart 

konjunkturen är på väg, vilket kan minska osäkerheten och underlätta prognostisering 

                                                           
1
 Något som är dynamiskt är under förändring 

2
 Företag har begränsad kunskap om vad som kommer att ske och på vilket sätt marknadsförhållanden 

kommer att ändras 
3
 Purchasing Managers Index beräknas varje månad för tillverkningssektorn och bygger på inhämtning av 

data från över 200 inköpschefer i den privata sektorn angående leverantörernas leveranstider, sysselsättning, 

affärsvolym, orderingång samt index för rå- och insatsvarupriser 
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(Silf, 2012). Dålig tillförlitlighet i prognoser till följd av oförutsägbarheten ökar 

osäkerheten i företag (Eapen, 2009). Tillväxtverket (2011) listar Sverige som en av 

världens mest internationaliserade ekonomier med en exportkvot överstigande 50 procent 

av landets bruttonationalprodukt (BNP), vilket innebär att landet i hög grad påverkas av 

övriga världen (Dagens Nyheter, 2009). Samtidigt som internationaliseringen innebär 

fördelar i form av billigare inköp och möjlighet att sälja till hela världen följer högre krav 

på effektivitet i företagen för att de ska kunna stå sig i den globala konkurrensen 

(Ekonomifakta, 2012).  

 

van Weele (2010) menar att de konkurrensintensiva marknaderna pressar företag att 

minska sina kostnader och effektivisera sin verksamhet för att överleva långsiktigt. Det 

handlar om att skapa värde
4

 för företaget och inte stirra sig blind på exempelvis 

enhetspriser, utan ett totalkostnadsperspektiv blir allt vanligare där fler aspekter tas 

hänsyn till för att se till den totala kostnaden (Handfield et al., 2011). I syfte att skapa 

värde lägger företag i allt större utsträckning fokus på inköpsfunktionen och 

leverantörsbasen. Om leverantörsbasen är större än nödvändigt innebär det onödigt höga 

kostnader. Cheverton och van der Velde (2010) påpekar att under de senaste tio åren har 

inköpsfunktionen i organisationer åtnjutit ett ordentligt genomslag, så pass kraftigt i flera 

stora företag att det kommit att kallas ”The rise of the purchasing tiger”. Inköp har med 

andra ord genomgått stora förändringar, och en anledning till dessa finner man i 

möjligheten till stora kostnadsbesparingar i funktionen. Enligt Rosell (2006) är det via 

inköpsfunktionen företaget får mest effektiv och direkt påverkan på resultatet. Lyckas 

man minska inköpskostnaderna med 100 kronor så innebär det allt annat lika att årets 

resultat ökar med 100 kronor. Ökar man däremot försäljningen med samma belopp ökar 

resultatet bara med 10 eller kanske 15 kronor eftersom största delen av hundralappen äts 

upp av andra kostnader. Även om alla funktioner i organisationer är viktiga menar Rosell 

att inköpsfunktionen är en grundsten i företaget. Inköp ses idag som en bidragande faktor 

till årets resultat, till skillnad från tidigare då det endast sågs som en kostnadspost (van 

Weele, 2010). Det bidrar till resultatet genom kostnadsreducering, men exempelvis 

kvaliteten på inköpt material är något som kan påverka kundvärdet
5
 – något som får 

effekter på företagets resultat och fortlevnad på lång sikt. 

 

                                                           
4
 Företag skapar värde för sig själva genom att skapa värde för kunden 

5
 Skillnaden mellan vad kunden betalar och är villig att betala 
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Idag får inköpare i ökande omfattning mer respekt från ledningen, och något som kan 

konstateras är att inköpschefer i allt större utsträckning får en plats i företagets ledning 

(Transport & Logistik Idag, 2011). Lind (2010) påstår till och med att företag med en 

ledning som inte förstår att inköp är en av de viktigaste funktionerna kommer att tappa 

konkurrenskraft. Samtidigt anser både Handfield et al. (2011) och Lind (2010) att både 

företagsledningen och inköpare i många företag fortfarande har kvar den traditionella 

synen på inköp som innebär att det endast syftar till att säkra nivåer på råvaror och 

komponenter. Denna inställning kan tilläggas är vanligast bland tillverkningsföretag. 

 

Handfield et al. (2011) menar att företag kan behålla eller till och med förbättra sin 

konkurrenskraft genom att utveckla ett progressivt och strategiskt inköp, vilket är en av 

förändringarna som ägt rum inom inköp. Sourcing är en del i inköpsprocessen och 

handlar om att hitta rätt leverantörer för anskaffning av råvaror och komponenter från 

faktormarknaden
6
, och den blir en alltmer integrerad del i allt fler företags affärsstrategier 

(Bullen et al., 2010). van Weele (2010) argumenterar för att företags position 

konkurrensmässigt är direkt relaterad till konkurrenskraften i leverantörsbasen, och för att 

bygga upp en bra leverantörsbas behöver företag strategier för sourcing. Det är viktigt att 

hitta de mest passande leverantörerna, och genom att utforma sourcingstrategier 

konstaterar Handfield et al. (2011) att stora kostnadsbesparingar kan uppnås. 

 

Handfield et al. (2011) påpekar att det är många beslut som behöver tas vid utformandet 

av en sourcingstrategi, och att dessa beslut vanligen ändras med tiden till följd av ändrade 

marknadsförhållanden eller användarpreferenser. Beslut ska fattas gällande sourcing från 

lokala eller globala leverantörer, single eller multiple sourcing, outsourcing etc. Global 

sourcing
7
 är mycket aktuellt idag och ökar i allt större utsträckning, framförallt på grund 

av de stora kostnadsbesparingar som lockar. Samtidigt följer risker
8
 i försörjningskedjan, 

komplexitet och osäkerhet som ökar exponentiellt vid global sourcing (van Weele, 2010). 

Att riskbilden ändras när konjunkturen svänger är ytterligare något att ta hänsyn till 

(Handfield et al., 2011). Därför måste noga överväganden göras vid utformande av 

sourcingstrategier, vilket kanske är extra viktigt idag med tanke på oförutsägbarheten och 

de snabba svängningarna på marknaderna. 

                                                           
6
 Marknad från vilken tillverkningsföretag köper in råvaror och komponenter till produktionen 

7
 Global sourcing = inköp från leverantörer som befinner sig utanför Sveriges gränser 

8 Ett mått på sannolikheten för negativa effekter 
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1.2 Problematisering 

I en stor del av litteraturen tillgänglig inom inköp lyfter författare fram det som verkar 

vara ett faktum; att dynamiken ökar på marknaderna och likaså osäkerheten i företagen 

till följd av den. Förändrade marknadsförhållanden som följer av konjunkturen har alltid 

inneburit en osäkerhet i sig, men då globaliseringen även medfört en ökad integration 

mellan länder och att allt därmed sker snabbare blir det svårare att upprätta tillförlitliga 

prognoser. Den största osäkerheten uppstår när konjunkturen svänger (InköpsJournalen, 

2011), och den ekonomiska krisen år 2008 tjänar som ett bra exempel på hur snabbt dessa 

svängningar kan ske och visar även på vilken spridning en händelse kan få i världen idag. 

Då Sverige är ett litet exportberoende land borde svenska tillverkningsföretag märka av 

denna ökade osäkerhet, och om de gör det eller inte blir intressant att undersöka då deras 

agerande sannolikt påverkas av på vilket sätt de upplever den. Frågan är då om de gör det 

och i sådana fall hur? 

 

Oberoende av om marknaderna är mer dynamiska eller inte kan man genom observationer 

fastställa att nationer är mer sammanlänkade idag genom att exempelvis titta på hur 

företagen söker sig bortom det egna landets gränser både vad gäller försäljning och inköp. 

Då konkurrensen finns på både en global och lokal nivå idag blir det allt viktigare för 

företag att uppnå hög kostnadseffektivitet. Med tanke på de stora besparingsmöjligheterna 

som finns hos inköp är det inte så konstigt att allt fler företag fått upp ögonen för 

strategiskt inköp, vilket också innebär att de har fokus på värdeskapande. En ökad 

betydelse finns idag vad gäller företags agerande på faktormarknaden, då större fokus har 

lagts på leverantörsbasen och följaktligen sourcing. Trots det framgår att många företag 

inte insett hur viktig den strategiska biten är, och har således kvar den traditionella synen 

på inköp. Så hur resonerar svenska tillverkningsföretag? Finns en trend mot strategiskt 

inköp? 

 

När konjunkturen svänger ändras marknadsförhållanden. Exempel där förändringar sker 

är köparens och leverantörens ekonomiska ställning, förhandlingsstyrka, ledtider och 

priser (Inköp+Logistik, 2011). Inköp bygger vanligen på prognoser, och när 

konjunktursvängningar påverkar dessa ökar osäkerheten. Prognoserna blir mer osäkra vid 

förändringar i marknadsförhållanden och ökar avvikelserna i dem. Listan på aspekter som 

kan påverka utformandet av sourcingstrategier kan göras lång, bland andra kan kvalitet 
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och kostnadsreducering nämnas, och konjunkturen kanske påverkar strategin mer eller 

mindre beroende på vilka av dessa aspekter företag anser mest avgörande för 

sourcingbeslut. Som framgår kan sourcingbeslut ändras till följd av förändringar i 

marknadsförhållanden, vilket exempelvis kan innebära att en global sourcingstrategi inte 

längre ger det högsta värdet för företaget. Det faktum att inköpschefsindex används som 

en konjunkturindikator visar på att det finns en koppling mellan inköp och konjunktur, 

men ändå har det inte studerats närmare i litteraturen. Handfield et al. (2011) antyder att 

en koppling existerar mellan konjunktur och sourcingstrategier genom att nämna att 

beslut bakom sourcingstrategier ändras till följd av ändrade marknadsförhållanden, men 

inte mycket mer än så, varför det väcker intresset att studera vilken uppfattningen 

gällande denna koppling är i svenska tillverkningsföretag. 

 

Om global eller lokal sourcing
9
 ska tillämpas är som nämnts ett sourcingbeslut som måste 

fattas. Genom att studera dessa två sourcingstrategier mer noggrant, anledningar för och 

emot respektive, kan vi undersöka om svenska tillverkningsföretags val av 

sourcingstrategier skulle kunna påverkas av konjunkturläget, om påverkan är stor eller 

liten, eller om den är närmast obefintlig. I studien hålls fokus på strategier för global 

respektive lokal sourcing, men även sourcingstrategier för antal leverantörer, storlek på 

dessa och outsourcing berörs för att vi ska kunna uttala oss om sourcingstrategier 

generellt. 

1.3 Syfte 

Inledningsvis syftar studien till att undersöka om inköpschefer i svenska 

tillverkningsföretag upplever en större osäkerhet i dagens ekonomiska omvärld, samt om 

det finns större fokus på strategiskt inköp. Vidare syftar studien till att utreda om 

konjunkturen har någon inverkan på val av sourcingstrategier, och det utifrån vad som 

lyfts fram som anledningar för och emot att sourca globalt respektive lokalt, samt genom 

att se om andra sourcingstrategier i form av strategier för antal leverantörer, storlek på 

leverantör och outsourcing visar på en koppling till konjunkturen. 

 

                                                           
9
 Lokal sourcing = inköp från leverantörer i Sverige 



 

6 
 

2 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras i detalj vårt val av metod vilket har sin 

utgångspunkt i studiens syfte. Inledningsvis presenteras den forskningsstrategi som bäst 

passar studien, vilken följs av den forskningsdesign som tillämpats. Därefter beskrivs 

tillvägagångssätt för teori- och empiriinsamling och slutligen diskuteras studiens kvalitet. 

Metodkritik finns integrerat i den löpande texten.  

2.1 Forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2005) delar in forskningsstrategi i två typer: kvalitativ och kvantitativ. 

Utifrån vår studies problemformulering var en kvalitativ forskningsmetod passande då det 

krävdes djupare och mer explicit information än vad vi hade kunnat erhålla från 

tillämpning av en kvantitativ forskningsstrategi där forskaren främst är intresserad av 

siffror och mätningar, ofta i form av statistiska analyser. Vi ämnar ta del av inköpschefers 

tankar och resonemang utifrån det egna företaget, något som kräver fördjupade svar vilket 

karaktäriserar en kvalitativ studie. 

 

Enligt Bryman (2011) och Ryen (2004) finns flera olika metoder inom kvalitativ 

forskning varav intervju är den centrala. Det är vad vi använt oss av för att samla in det 

empiriska materialet, just för att få djupare och mer ingående information. En kvalitativ 

metod baseras på uppfattningar hos undersökningens deltagare istället för uppfattningar 

hos forskaren. Det motsvarar att vi har baserat vår studie på uppfattningar och 

resonemang hos de intervjuade inköpscheferna i svenska tillverkningsföretag. De 

observationer vi gjorde och den information vi fick fram lade grunden för hur vi skulle 

utforma vårt teorikapitel och användes för att generera en teori och slutsats, vilket 

Bryman och Bell (2005) menar är hur en kvalitativ studie genomförs. 

 

2.2 Forskningsdesign 

Bryman (2011) diskuterar fem typer av forskningsdesign: experimentell, longitudinell, 

fallstudie, komparativ samt tvärsnittsstudie. En experimentell design är det inte fråga om 

då vi inte utförde något experiment. En longitudinell design uteslöt vi också omedelbart 

då den karaktäriseras av kartläggning av förändringar under en längre tidsperiod där man 
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studerar objektet vid minst två olika tillfällen, vilket vi inte hade möjlighet till. En tredje 

typ är fallstudien. Här studeras ett enda fall, exempelvis ett företag eller ett samhälle, 

vilket inte stämmer överens med vår undersökning då vi behövde studera flera fall för att 

besvara vårt syfte. Den fjärde typen, komparativ design, kännetecknas av att man tittar på 

två eller fler olikartade fall eller situationer (ett exempel är organisationer) och studerar 

dessa med i princip identiska metoder. Därefter jämför man karaktärsdragen i de olika 

fallen eller situationerna och använder dem som utgångspunkt för teoretiska reflektioner. 

Det kan tyckas vara någorlunda förenligt med vår uppsats, men den går snarare ut på att 

jämföra empirin med teorin istället för att jämföra fallen med varandra. Således är 

jämförelse av karaktärsdragen mellan företagen inte det som är i centrum. Den 

forskningsdesign som då passar bäst in på vår studie är tvärsnittsdesignen. Den 

implementeras bland annat med hjälp av strukturerade observationer, enkäter och 

offentlig statistik som appliceras på flertalet fall vid en viss tidpunkt, och används främst 

vid kvantitativ forskning. Dock argumenterar Bryman (2011) för att en tvärsnittsstudie 

även kan genomföras vid kvalitativ forskning då intervjuer tillämpas. Gustavsson (2004) 

beskriver en tvärsnittsstudie som att forskarna enbart använder ett tillfälle för den 

empiriska undersökningen. Han talar om ”grupper” som utgörs av populationer, och ur en 

population görs ett urval som används i studien. I vårt fall är gruppen, eller populationen, 

svenska tillverkningsföretag bland vilka vi har valt ut fem stycken från olika branscher 

som studerades vid ett tillfälle: Midsona Manufacturing, HTC Sweden AB, Saab, 

Expander System Sweden AB och Väderstad-Verken AB. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Litteraturstudier 

Litteratur utgör en lättillgänglig källa för att ta reda på information och fakta. För att 

överhuvudtaget kunna genomföra en studie och en relevant analys krävdes att vi läst in 

oss på ämnet och har kunskap att bygga vidare på för att komma fram till en meningsfull 

slutsats. För att få en överblick behövdes det för vår studie inledningsvis omfattande 

litteraturstudier gällande konjunkturcykeln och inköp, och då främst sourcing. Inom inköp 

finns det enormt mycket skrivet medan vad gäller konjunktur, och då framförallt ur ett 

inköpsperspektiv, har det varit mer begränsat. Sökningen av information om de två 

områdena skedde således framförallt separat.  
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När vi hade valt ut mer konkret vad vi ville studera började vi leta efter specifika teorier 

som kunde tänkas vara användbara i vår uppsats. Vår litteraturgenomgång styrdes av vår 

problematisering, så att vi skulle kunna hitta den mest relevanta litteraturen och inte 

komma in på en massa sidospår. Vi sökte information i böcker, databaser och andra 

elektroniska källor. Vi har använt en handfull olika databaser, däribland Web of Science, 

Business Source Premier och Scopus, gått igenom relevant litteratur från Linköpings 

Universitetsbibliotek och Örebro Stadsbibliotek samt läst ett antal elektroniska böcker 

som var relevanta för oss men inte möjliga att få tag i på annat sätt än på Internet. Vi 

letade framförallt i den senast skrivna litteraturen för att få så relevant och uppdaterad 

information som möjligt, då vår studie bygger mycket på hur det är idag. Kritik bör 

nämnas mot att en stor del av använd litteratur är skriven av utländska författare, med sitt 

eget land i åtanke. Det är dock stor spridning på författarnas nationaliteter, och viss 

litteratur är svensk vilket gör att det delvis finns ett svenskt teoretiskt perspektiv i 

studien.   

 

Efter noggranna litteraturstudier började vi sammanställa det vi fått fram för att kunna gå 

vidare till nästa steg. Den teori vi ansåg relevant vägledde oss då vi utformade en 

intervjuguide inför empiriinsamlingen. Under uppsatsskrivningsprocessens gång, och 

särskilt efter intervjuerna, framkom nya saker som gjorde att vi var tvungna att gå tillbaka 

till litteraturen och fördjupa oss ytterligare. Detta för att få en så komplett teoretisk 

bakgrund som möjligt och för att anpassa oss till det empiriska underlaget. Vid insamling 

av sekundärdata är det dock viktigt att tänka på att den litteratur man tar del av kan vara 

vinklad och skriven utifrån ett helt annat syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Vid vår 

litteraturstudie var vår ambition att undvika data vi ansåg tveksam, och kolla upp vad som 

sades i andra källor. 

 2.3.2 Metod för datainsamling 

Det finns flera olika metoder att välja mellan för att samla in empirisk data, men beroende 

på vilken typ av studie som ska göras kan vissa vara mer passande än andra (Bryman, 

2011). Vår studie bygger på att ta del av inköpschefers uppfattningar och resonemang i 

syfte att kunna bidra med kunskap inom det valda området. Med denna utgångspunkt var 

intervjuer lämpliga för insamlingen av empiri så att vi kunde ta del av dessa uppfattningar 

och ställa följdfrågor för att komma ner på djupet, samt följa upp intressanta uttalanden. 
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Det skapar inte heller någon motsättning vad gäller den kvalitativa forskningsstrategi vi 

har, då Bryman (2011) och Ryen (2004), som tidigare nämnts, påpekar att intervju som 

metod sannolikt är den vanligaste vid kvalitativa studier. Vid intervjuer har 

intervjupersonerna möjlighet att prata mer fritt, så att vi som intervjuare får ta del av vad 

de anser viktigt. Bryman (2011) anger att vad som kännetecknar en kvalitativ intervju är 

att fokus ligger på intervjupersonernas synsätt och uppfattningar vilket precis stämmer 

överens med vår studie. En nödvändig punkt att tänka på är dock accessproblematik 

(Eriksson, 2008). Det gäller att veta om de företag man önskar intervjua är villiga att ge 

den information som behövs för studien. Vår problemformulering styrdes med detta i 

åtanke, då det blir dålig kvalitet på uppsatsen om man behöver ta del av “känsligare” 

information som företag inte vill att allmänheten eller framförallt konkurrenter ska få ta 

del av. 

2.3.3 Urvalsmetod 

Nästa steg var att bestämma hur intervjuobjekten skulle väljas ut. Urval kan göras på 

olika sätt, och den urvalsmetod som är vanligast för kvalitativa studier är målinriktade 

eller målstyrda urval (Bryman, 2011). Det innebär att urvalet framförallt handlar om att 

välja ut exempelvis individer eller organisationer direkt hänförbara till den 

forskningsfråga som utformats. Det var också det som styrde vårt val av företag. 

 

Studien avgränsades till svenska tillverkningsföretag. Att valet föll på tillverkningsföretag 

var för att de lägger en större del av sina intäkter på inköp än andra företag, inte ovanligen 

runt 75 procent (Epiq, 2010a), och av den anledningen borde de ha starkt fokus på sin 

inköpsfunktion och arbeta med strategisk sourcing. Då det finns fokus på global 

respektive lokal sourcing i denna uppsats var ett kriterium att företagen ska ha produktion 

i Sverige, då lokal sourcing här innebär anskaffning av varor inom det egna landet. Ett 

annat kriterium var att de skulle verka inom olika branscher, för att dra generella 

slutsatser som därmed inte endast är branschspecifika. Slutligen önskade vi att 

intervjupersonerna skulle ha minst fem års erfarenhet av inköpsarbete, dels för att studien 

behandlar uppfattningar relaterade till en hel konjunkturcykel, och dels för att vi var 

intresserade av om inköpet fått en större strategisk betydelse under senare år. 
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Vi ville genomföra intervjuerna med inköpschefer i olika företag. Anledningen till det var 

att vi behövde prata med personer högre upp i organisationen som är väl insatta i 

strategier för sourcing och vad som ligger bakom olika sourcingstrategier. Då vår studie 

berör strategisk sourcing skulle den blivit lite snedvriden om vi istället hade valt att 

intervjua inköpare på den operativa nivån, då deras arbete skiljer sig från inköpschefers 

och följaktligen deras kunskaper. Sökandet efter lämpliga kandidater gjordes via Internet. 

Av tidsmässiga skäl tittade vi främst på företag inom en tio mils radie från Linköping, på 

grund av att vi ville genomföra besöksintervjuer för en bättre kontakt med 

intervjupersonen. Företagens geografiska placering hade ingen betydelse för studien, utan 

det väsentliga var att de ovan nämnda kriterierna var uppfyllda. Därmed var det alltså 

enbart tiden som avgjorde varför vi valde företag i närliggande städer. Vad gäller antalet 

företag ansåg vi att fem stycken var tillräckligt för att kunna få en generaliserad bild. 

Dessa fem representerar sin respektive bransch. 

2.3.4 Intervjuer 

Vi tog kontakt med företagen genom att ringa eller skicka e-post och förklarade kort vad 

studien gick ut på och vilken information vi behövde, och fick på det sättet reda på vem i 

företagen som kunde lämpa sig att delta i en intervju. Majoriteten av företagen var mycket 

intresserade, och såg det även som ett bra tillfälle för sig själva att visa att de finns. Ett 

par av företagen som tillfrågades hade inte möjlighet att ställa upp på grund av begränsat 

med tid, men annars hade vi tur och fick snabbt tag i intervjupersoner i egenskap av 

inköpschefer. Vi såg till att inte boka in intervjuerna för tätt, utan såg till att ha tid på oss 

mellan intervjuerna i syfte att sammanställa föregående intervju direkt. 

 

Att ställa de rätta frågorna är väsentligt (Denscombe, 2010). De ska vara relevanta och 

viktiga för studien, enkla och lättförståeliga, och dessutom ska de inte formuleras på ett 

ledande sätt så att den intervjuades svar påverkas (Gustavsson, 2004). Vi lade därför 

mycket tid på utformningen av frågorna för att de skulle bli relevanta och välformulerade. 

Vi såg även till att undvika ledande frågor, och formulerade öppna frågor i syfte att de 

skulle leda till diskussion och relativt breda svar. Flertalet frågor var av karaktären ”hur”, 

”varför” och ”på vilket sätt” för att ta del av intervjupersonernas resonemang, och vi 

begränsade antalet ja- och nej-frågor då dessa inte skulle ge något djup. Den utformade 

intervjuguiden tog vi med oss för att ha en mall för intervjun, även om vi redan från 
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början visste att vi inte skulle hålla oss till den. Detta var framförallt på grund av att vi 

ville att intervjupersonerna själva skulle ta upp saker de anser relevant så att vi kan bygga 

vidare på det. Mallen fanns där som ett stöd, och det gav en viss struktur i intervjuerna 

även om de inte blev helt identiska. 

 

Enligt Bryman (2011) innebär en semistrukturerad intervju att samma frågor ställs till 

samtliga intervjupersoner, men att frågorna är öppna. En ostrukturerad intervju däremot 

kännetecknar han med att intervjuaren har vissa förutbestämda områden han eller hon ska 

beröra, men i vilken ordning det sker och hur frågorna ställs beror på intervjupersonens 

svar. Våra intervjuer blev en blandning mellan semistrukturerad och ostrukturerad. 

Semistrukturerad i det avseende att det fanns en viss struktur i genomförandet av 

intervjun, men den blev ostrukturerad främst med anledning av att vi följde upp saker som 

respektive intervjuperson ansåg relevant. Genom att följa upp vad intervjupersonerna sade 

blev intervjun intressantare och mer innehållsrik, men nackdelen med det var att det blev 

mer jobb med att sammanställa dem. 

 

Innan intervjun skickade vi genom e-post ut kortfattad information till företagen angående 

vad som skulle behandlas under själva intervjun, vad vi ville ha ut från den och vad syftet 

med studien var. Tanken bakom det var att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig 

lite utan att ge dem de specifika frågor vi sedan ställde. För att få ut mesta möjliga av 

intervjuerna hade vi förberett oss väl genom att läsa in oss mycket på såväl ämnet som på 

företagen, samt att ha syftet med intervjuerna klart för oss. 

 

Intervjuerna genomfördes ute hos företagen i konferensrum eller på intervjupersonens 

kontor, det vill säga i en lugn miljö som intervjupersonerna var välbekanta med så att de 

kunde känna sig avslappnade. Alla intervjupersoner godkände att vi spelade in 

intervjuerna, så de bandades för att vi inte skulle riskera att missa något, och även för att 

vi skulle få en bättre kontakt med intervjupersonerna och inte behöva anteckna för fullt 

under hela intervjun vilket skulle kunna leda till att vi tappade fokus på vad de sade. Att 

vi bandade intervjuerna skulle kunna ha varit ett störningsmoment, eller fått 

intervjupersonerna att hålla tillbaka lite. Det var dock inget vi upplevde var fallet. 

 

När vi väl satt ner började vi med att presentera oss och kort berätta om studien, och lät 

sedan intervjupersonerna presentera sig själva och företaget. Vi byggde sedan upp 
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intervjun på ett sätt som kan liknas vid en tratt, då vi först ställde några inledande frågor 

av generell karaktär för att allt eftersom komma ner på lite djupare frågor som vanligen 

ledde till flera följdfrågor. Vi ställde även kontrollfrågor emellanåt för att undvika 

missförstånd. Intervjuerna pågick runt en timme, några lite längre med anledning av att 

intervjupersonerna hade väldigt mycket att säga och vissa företagspresentationer var mer 

omfattande än andra. Då man gör besöksintervjuer finns risk för att så kallade 

intervjuareffekter uppstår, något som kan påverka intervjuns resultat negativt (Hultén et 

al., 2007). Intervjuareffekter innebär att intervjuaren kan uppträda med en särskild attityd 

eller blanda in egna åsikter och bli för partisk i någon fråga, och därigenom få svar som 

på något sätt är snedvridna. Vi agerade och ställde frågor på ett så neutralt sätt som 

möjligt för att undvika den effekten. 

 

Efter att en intervju genomförts lyssnade vi direkt igenom intervjuinspelningen samtidigt 

som vi transkriberade den, näst intill ordagrant. Utifrån detta material valde vi sedan ut 

det som var väsentligt för vårt syfte och skrev ihop den text som skulle utgöra vårt 

empirikapitel. Vi fick sålla en hel del i den insamlade empirin och tog endast med det som 

ansågs relevant för syftet, något som skedde i omgångar. När vi sållade hade vi även i 

åtanke hur analysen skulle byggas upp, något som också låg till grund för den ordning 

empirin kom att presenteras i. Texterna skickades sedan till respektive intervjuperson så 

att de skulle kunna läsa igenom. Anledningen till att vi skickade det ihopskrivna 

materialet var för att vi ville försäkra oss om att inga missförstånd ägt rum och att vi 

tolkat vad som sagts på rätt sätt. Ett par av företagen kom tillbaka med några små 

kommentarer, men i stort uppfattades allt vi hade skrivit ihop som bra och korrekt förstått. 

När hela det empiriska underlaget var färdigt såg vi över den teori vi tidigare 

sammanställt för att se vad som behövde kompletteras eller ändras. Empirikapitlet 

strukturerades sedan upp så att företagen presenteras i tur och ordning i en löpande och 

lättläst text för att ge läsaren en bra och sammanhängande bild av företagen. Vi hade 

redan valt att fokus skulle ligga på global och lokal sourcing för att gå djupare in på två 

strategier. I studien fanns inte utrymme att behandla alla sourcingstrategier som finns, 

utan fallföretagen fick därefter själva ta upp de sourcingstrategier där de anser att 

konjunkturen har en påverkan då syftet är att säga något generellt om sourcingstrategier. 

När empirikapitlet hade färdigställts integrerades empirin och teorin i ett analyskapitel där 

vi jämförde inköpschefernas uppfattningar och resonemang om de olika områdena som 
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studien behandlar med vad teorin säger. Detta genererade slutligen studiens resultat och 

slutsatser. 

2.4 Studiens kvalitet 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Gustavsson (2004) definierar reliabilitet som ”i vilken utsträckning ett empiriskt mått 

innehåller slumpmässiga mätfel” (Kunskapande metoder, 2004, s. 55). Ju färre mätfel 

desto högre reliabilitet. Bryman och Bell (2005) förklarar att reliabilitet handlar om att se 

om en undersökning genererar samma resultat då den utförs en gång till. Validitet rör 

enligt Gustavsson (2004) frågan ”i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter 

det teoretiska begrepp det är avsett att mäta” (Kunskapande metoder, 2004, s. 56). Enligt 

Bryman och Bell (2005) handlar det om huruvida de slutsatser man kommit fram till i 

studien hänger ihop. Reliabilitet och validitet är dock två begrepp som främst tillämpas i 

kvantitativ forskning, men personer som ägnar sig åt kvalitativ forskning har funderat på 

om de kan vara av intresse även för dem, och det råder delade meningar om det (Bryman 

& Bell, 2005). Flertalet forskare ser gärna att andra kriterier tillämpas för bedömning av 

en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2005) förklarar hur Lincoln och Guba (1994) 

förespråkar användning av andra begrepp som motsvarar reliabilitet och validitet och 

syftar till studiens trovärdighet: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och bekräfta. Dessa beskrivs nedan: 

2.4.2 Tillförlitlighet (credibility) 

Om verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt är det trovärdigheten i forskarens 

beskrivning som bestämmer hur pass villiga andra människor är att acceptera den. 

Tillförlitlighet handlar om att säkerställa att studien tagit hänsyn till existerande regler 

samt att forskaren har delat med sig av resultaten till de personer som ingår i den 

studerade sociala verkligheten så att bekräftelse på att den har uppfattats korrekt kan fås. 

Bryman och Bell (2005) talar om respondentvalidering eller deltagarvalidering vilket just 

handlar om att de personer som deltagit i studien får ta del av resultaten och därefter 

intyga att det stämmer. Att vi efter sammanställningen av empirin skickade materialet till 

respektive intervjuperson var i syfte att få bekräftelse på att vi förstått dem rätt och att vi 

inte skrivit texten på ett sådant sätt att innebörden blev en annan mot vad personen 

menade, vilket motsvarar respondentvalidering. Tack vare att vi gjorde detta försäkrade vi 
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oss om att det vi skrivit är korrekt. Att den empiriska delen är fri från fel och 

missuppfattningar ökar också tillförlitligheten i analysen. 

2.4.3 Överförbarhet (transferability) 

Överförbarhet syftar till generaliserbarhet, det vill säga huruvida studiens resultat kan 

tillämpas i andra miljöer och sammanhang, eller i samma miljö men vid ett senare 

tillfälle. Bryman och Bell (2005) menar att kvalitativ forskning vanligtvis koncentrerar 

sig på en särskild kontext och just den del av verkligheten som utgör området för 

undersökningen. De klargör hur Guba och Lincoln (1985) hävdar att en fyllig redogörelse 

av det studerade skapar en ”databas” som människor kan använda för värdering av 

överförbarheten av forskningens resultat till andra kontexter och miljöer. Vi har inte har 

begränsat oss särskilt mycket vad gäller typ av företag, och vi betraktar 

intervjupersonerna som representativa för sitt företag och detta i sin tur representativt för 

sin bransch. Då alla företag vi intervjuat verkar inom olika branscher tyder det på ett brett 

undersökningsområde, vilket leder till en bra generaliserbarhet till svenska 

tillverkningsföretag. 

2.4.4 Pålitlighet (dependability) 

Forskaren ska vara granskande i sitt sätt att bedöma denna aspekt. En komplett 

redogörelse av alla moment i undersökningsprocessen, i vårt fall uppsatsens olika 

moment, ska göras och finnas tillgänglig. Ett mycket bra sätt att nå en hög pålitlighet är 

att låta utomstående personer läsa, granska och bedöma kvaliteten på det som gjorts. 

Under arbetets gång har vi gjort mycket anteckningar när nya idéer och förslag kommit 

upp, både vad gäller forskningsproblem och syfte, teori samt analys, och naturligtvis har 

vi noga antecknat datum och tid för intervjuerna samt när litteratur från elektroniska 

källor hämtades. Ett antal arbetsseminarier har ägt rum inför vilka både vår handledare 

och de andra studenterna i seminariegruppen har läst det vi skrivit och kommit med 

synpunkter och åsikter. Genom att skicka ut material i förväg till intervjupersonerna 

angående vilka punkter som skulle tas upp förbättrades sannolikt pålitligheten i 

intervjupersonernas svar med anledning av att de i god tid kunde fundera igenom 

ämnesområdet, och risken att missa något väsentligt minskade. Att empiriinsamlingen 

vidare genomfördes via besöksintervjuer ökar pålitligheten i vår studie då vi kunde ha 

ögonkontakt med intervjupersonerna, betrakta deras kroppsspråk och så vidare. En annan 
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bidragande faktor till uppsatsens pålitlighet kommer från att vi spelade in alla intervjuer 

och kunde i efterhand lyssna igenom dem ett obegränsat antal gånger. Detta gjorde att vi 

kunde vara säkra på att vi fått med allt som intervjupersonerna sade. När uppsatsen var så 

gott som färdigskriven tog vi hjälp av en utomstående korrekturläsare, väl bekant med 

sourcingområdet, för att försäkra oss om att den förstås och uppfattas på rätt sätt. 

2.4.5 Möjligheten att styrka och bekräfta (confirmability) 

Detta kriterium kan relateras till objektivitet. Forskaren strävar efter att visa att han eller 

hon handlat i god tro; att inga personliga åsikter eller värderingar medvetet har påverkat 

studien. Data, tolkningar och forskningsresultat är fria från forskarens inbillningsförmåga. 

Att våra intervjufrågor var öppna och inte ledande visar på objektivitet. Vår ambition var 

att inte blanda in några egna åsikter och heller inte styra intervjun åt ett visst håll. 

Emellertid anser vi att det var näst intill omöjligt att inte göra några subjektiva tolkningar 

av vad som sades under intervjuerna, vilket vi grundar på att varje individ faktiskt torde 

tolka resultat och dylikt på sitt eget sätt. Av den anledningen är vi medvetna om att 

studiens objektivitet kanske till viss del kan ifrågasättas, men det faktum att vi skickade 

vårt ihopskrivna material till företagen så att de fick bedöma om vi tolkat det de sagt på 

rätt sätt stärker trovärdigheten. 
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3 Teori 

I detta kapitel följer en redogörelse för den teori vi använt i uppsatsen, med grund både i 

studiens syftesformulering och i det insamlade empiriska materialet. I teoriavsnittet 

presenteras först övergripande fakta om konjunkturcykeln för att ge läsaren en bättre 

uppfattning om vilka effekter som följer av den och därigenom kunna hänga med i 

kommande resonemang, framförallt i analysen som behandlar konjunkturens inverkan på 

sourcingstrategier. Nära kopplat till konjunkturen är den dynamiska omvärld företag 

verkar i, varför ett avsnitt om den följer för att belysa de ständiga förändringarna, vilket 

kommer att diskuteras i analysens första del tillsammans med insamlad empiri. Efter 

denna inledande teoridel går vi över till att presentera teori om inköp. Inledningsvis 

beskrivs vilka förändringar som ägt rum inom inköp för att läsaren ska få en förståelse för 

dessa och anledningarna bakom, och på det sättet få en bakgrund till varför den 

strategiska biten kommit att bli så betydelsefull. Därefter följer ett avsnitt om strategisk 

sourcing där begreppet beskrivs, och leverantörsbasen lyfts fram som mycket viktig. I 

avsnittet om sourcingstrategier beskrivs efter en kort inledning anledningar för och emot 

global respektive lokal sourcing som är de två centrala strategierna i denna studie. Dessa 

presenteras i detalj i syfte att kunna jämföra teorin med vad de svenska 

tillverkningsföretagen i studien lyfter fram, samt för att i analysen kunna föra en bättre 

diskussion angående aspekter för och emot dessa strategier och deras relation till 

konjunkturen. Därefter följer en redogörelse för tre andra sourcingstrategier som 

medverkande företag i studien anser har en relation till konjunkturen. Dessa diskuteras i 

analysen i syfte att se vilken påverkan konjunkturen har på dessa, och i vilken mån de 

visar på en koppling mellan sourcingstrategier och konjunkturen. Teoriavsnittet avslutas 

med en kort redogörelse för begreppen och relationen mellan värde, kostnad och risk hos 

företaget som van Weele (2010) illustrerar i en figur. Att ett agerande eller en förändring i 

någon av dessa faktorer får effekter på övriga gör den intressant i denna studie då en 

förändring i kostnad eller risk som sker till följd av en konjunktursvängning inverkar på 

värdet och värdeskapande, något som vid en negativ effekt möjligen skulle kunna göra att 

en annan sourcingstrategi resulterar i ett högre värde och därmed föredras. 
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3.1 Konjunktur 

3.1.1 Konjunkturcykeln 

En konjunkturcykel innebär svängningar i ekonomin vilka följs av förändrade 

marknadsförhållanden, och innefattar en hög- och en lågkonjunktur (Boyes & Melvin, 

2012). Konjunkturcykler finns både på internationell och nationell nivå och svängningar i 

dessa sammanfaller ofta med varandra då länder är mer eller mindre beroende av varandra 

(Croushore, 2011). Dock behöver det inte vara så att de alltid sammanfaller. 

Konjunktursvängningar illustreras av nationalekonomen Knut Wicksell som en gunghäst 

som bara behöver en lätt stöt för att hamna i gungning, vilket innebär att det inte krävs så 

mycket för att marknader ska hamna i obalans (Unga Aktiesparare, 2009). 

 

En högkonjunktur karaktäriseras av hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och 

stigande priser (Boyes & Melvin, 2012). Efterfrågan är hög, leverantörernas priser höjs 

och produktionskapaciteten används fullt ut. I samband med ökat tryck på 

faktormarknaden i högkonjunktur blir även ledtiderna längre och priserna högre 

(Inköp+Logistik, 2011). Längre ledtider kräver tidigare och bättre planering, vilket 

underlättas av tillförlitliga prognoser. Lågkonjunktur är i mycket motsatsen till 

högkonjunktur. Den definieras av en period då det råder låg ekonomisk aktivitet och 

arbetslösheten är hög (Boyes & Melvin, 2012). Det sparas mer än det investeras, till följd 

av att framtiden betraktas som osäker. En hög arbetslöshet bidrar till lägre konsumtion 

och således lägre efterfrågan, vilket leder till lägre priser (Swedbank, 2012). 

Leverantörerna får i regel mindre att göra, vilket gör ledtiderna kortare. När ekonomin 

befinner sig i högkonjunktur lägger konsumenter i allmänhet inte särskilt mycket tid och 

kraft på inköpsbeslut eftersom en stabil ekonomi råder, men i lågkonjunktur får många 

det sämre och på grund av ökad risk för arbetslöshet följer förlorad ekonomisk trygghet 

(Lamey et al., 2012). Tillverkningsföretags egen orderingång, produktion och 

sysselsättning samt leverantörernas leveranstider och lager är parametrar som påverkas av 

konjunkturen, och tillsammans fungerar de som en konjunkturindikator (Silf, 2012). 

3.1.2 En dynamisk omvärld 

En dynamisk omvärld kännetecknas av ständiga förändringar i ett företags omgivning 

(González-Binito et al., 2009). Osäkerhet utgör idag en betydande aspekt i omvärlden och 
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det är något som försvårar styrningen av ett företags verksamhet (Eapen, 2009). 

Osäkerhet anses av många författare vara ett problem. Abrahamsson och Karlöf (2011) 

argumenterar för att det blir allt viktigare för företag att vara flexibla och snabbfotade i 

syfte att kunna hantera de förändringar som sker i världen. De påpekar vidare att länders 

ekonomier integreras allt mer, vilket är en av förändringarna.  

 

Förändringar i marknadsförhållanden är en kritisk aspekt vad gäller företagens framgång 

(Epiq, 2010b). Dynamiken ökar på marknaden, och den kommer att öka alltmer. 

Finansiella kriser inträffar då och då och kommer ofta som överraskningar (Sveriges 

riksbank, 2011). Dessa går ofta inte att förutspå vilket gör osäkerheten större för företag. 

Med anledning av globaliseringen och väl integrerade marknader påverkas alla nationer 

av varandra. Största osäkerheten följer av att risker ökar när konjunkturen vänder 

(InköpsJournalen, 2011), framförallt med anledning av svårigheten att prognostisera. 

Prognostisering syftar till att erhålla en så realistisk och trovärdig bild av framtiden som 

möjligt, och för en så lång tidshorisont som möjligt (Lamoreaux, 2011). Detta blir svårare 

i dagens dynamiska företagsklimat då marknadsförhållanden ständigt ändras. 

Beslutsfattare i företag är angelägna om att prognostisera konjunktursvängningar, men 

dessa prognoser är de svåraste och mest problematiska (Fregert & Jonung, 2005). 

Inköpschefsindex som tidigare nämnts syftar till att underlätta detta genom att fungera 

som en konjunkturmätare (Silf, 2012). 

 

Rendon (2005) menar att för att klara sig i en instabil ekonomisk omvärld krävs stort 

fokus på att kontrollera sin marknadsposition, de interna avdelningarna och processerna, 

och särskilt anskaffningsprocessen. Han påpekar vidare att både ett företags interna och 

externa omgivning är ständigt utsatt för förändringar, och kontinuerlig övervakning och 

identifiering av såväl hot som möjligheter behövs för att olika strategier ska kunna 

anpassas till dessa förändringar och vara fortsatt effektiva och konkurrenskraftiga. 

 

3.2 Inköp 

Inköpsfunktionen i företag har ansvar för att anskaffa varor och tjänster som uppfyller 

företagens utformade krav och behov, och är enligt Rosell (2006) en grundsten i företaget. 

Det har skett en del förändringar inom inköp, och i slutet av 1990-talet började svenska 

tillverkningsföretag få upp ögonen för strategiskt inköp (Rudberg, 2012). Lind (2010) och 



 

19 
 

Handfield et al. (2011) beskriver att synen på inköp traditionellt sett endast syftade till att 

säkra nivåer på råvaror och komponenter. När något skulle köpas in skickades 

offertförfrågningar till flera olika leverantörer för att slutligen välja den som erbjöd det 

lägsta inköpspriset. Tidigare var det inte ovanligt att företagsledningen inte hade koll på 

antalet leverantörer, utan det som var av intresse var just att varje enskild produkt skulle 

köpas in till lägsta möjliga pris (Gadde & Håkansson, 1998). Att företag sedan började 

intressera sig för strategiskt inköp beror på en insikt om inköps större värdeskapande, 

utöver att skriva avtal och få lägre priser (Rudberg, 2012).  

 

Handfield et al. (2011) menar att till följd av att nya konkurrenter uppkommit med nya 

och bättre metoder för hanteringen av sin inköpsfunktion, vilket inneburit stora 

kostnadsreduceringar, har kraven på en effektivare inköpsfunktion ökat om företagen ska 

kunna stå sig i dagens konkurrens. Det innebär bland annat att företagen skaffar sig en 

närmare relation till sina viktiga leverantörer. Jämför vi med hur det har sett ut så blir 

leverantörsrelationer allt viktigare, vid vissa inköp viktigare än andra (van Weele, 2010). 

Tidigare var normen att hålla leverantörerna på armlängds avstånd (Rendon, 2005), men 

idag krävs en mer grundlig utvärdering av dem i syfte att bygga nära relationer och uppnå 

en relation som är fördelaktig för båda parter och bidrar till värdeskapande (Sollish & 

Semanik, 2011). Enligt Handfield et al. (2011) har företag insett att det är viktigt att vårda 

sin leverantörsbas väl. 

 

Inga leverantörer betyder ingen tillverkning. Leverantörer är med andra ord något som 

alla tillverkningsföretag måste ha och globalt sett finns det oändligt många att välja 

mellan. Det finns följaktligen ett ökat intresse för att söka leverantörer utanför de 

nationella gränserna där utbudet är betydligt större (Handfield et al., 2011). Försörjning 

för företag innefattar sökande efter de leverantörer som på bästa sätt kan uppfylla 

behoven i form av kostnader, kvalitet, service, beroende och teknologi (Rendon, 2005). 

Degraeve et al. (2005) lägger till leveranssäkerhet, kapacitet, geografisk placering, 

tidigare prestation och kommunikation på listan. Att regelbundet utvärdera och ”mäta” 

leverantörers prestation hör enligt Handfield et al. (2011) till de viktigare delarna av 

inköpsprocessen, och enligt dem är kvalitet, leveranssäkerhet och kostnad de vanligaste 

parametrarna vid utvärdering av leverantörer. 
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3.2.1 Strategisk sourcing 

Kron och Wallgren (2010) framhåller att det ständigt råder förändringar inom 

inköpsfunktionen hos företag. Det strategiska inköpet som kommit att bli betydelsefullt i 

företagens inköpsverksamhet innebär ett mer långsiktigt perspektiv (van Weele, 2010). 

Det består av överordnat strategiarbete, vilket innefattar bland annat att ta fram mål och 

riktlinjer för inköpsfunktionen och utforma leverantörs- och sortimentsstrategier. Att 

inköp fått en alltmer strategisk roll vid sidan av den operativa finns det mycket stöd för i 

litteraturen, exempelvis hos van Weele (2010), Rendon (2005), Abrahamsson och Karlöf 

(2011) samt Kron och Wallgren (2010). Den operativa funktionen hanterar den 

administrativa biten med beställningar och leverantörsbevakning etc., medan den 

strategiska funktionen tar fram strategier i syfte att förbättra företagets lönsamhet. Att 

skaffa professionella inköpare blir i företag allt vanligare, just för att både förbättra och 

utveckla inköpsfunktionen och därigenom stå sig i den globala konkurrensen, samt styra 

inköpsfunktionen mot en mer strategisk sådan (Handfield et al., 2011). 

 

Enligt Sollish och Semanik (2011) är “sourcing” ett relativt nytt begrepp. Bullen et al. 

(2010) beskriver sourcing som en del i inköpsprocessen som handlar om att hitta rätt 

leverantörer för anskaffning av varor och komponenter, något som idag är inkorporerat i 

företags affärsstrategier. van Weele (2010) förklarar att det helt enkelt handlar om att hitta 

bästa möjliga leverantör för företaget med hela världen som plats att leta på. Företag 

tillämpar i allt större utsträckning strategisk sourcing, vilket är en del av det strategiska 

inköpet. Det syftar till att planera och bygga upp en konkurrenskraftig och pålitlig 

leverantörsbas, och handlar om att utforma strategier för att lokalisera lämpligaste 

leverantörerna för anskaffning av material, komponenter och service (Handfield et al., 

2011). Det har att göra med att företag idag skaffar sig djupare relationer till sina 

leverantörer, och dessa står för en större del av företagets värdeskapande (Abrahamsson 

& Karlöf, 2011). Med anledning av detta är det viktigt att välja rätt från början. En 

anledning till de djupare relationerna argumenterar van Weele (2010) är den ökade 

konkurrensen, som tvingar framförallt tillverkningsföretag att ta hjälp av sina 

leverantörer. Dessa står då exempelvis för en större del av arbetet med en produkt, och 

kan hjälpa till med både process- och produktinnovation etc. Lee (2009) menar att en nära 

relation med leverantörerna är viktigt för företags överlevnad.  
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Vidare handlar strategisk sourcing om att dra fördel av de möjligheter som finns i 

inköpsprocessen genom att regelbundet titta på vilka behov man har och jämföra det med 

möjligheterna (Purchasing & Procurement Center, 2012). Enligt van Weele (2010) är 

anledningen till det ökade intresset för strategisk sourcing att valet av leverantör enligt en 

fastställd och genomtänkt process bidrar till en mer framgångsrik försörjningskedja och 

omfattande kostnadsbesparingar. För tillverkningsföretag är strategisk sourcing särskilt 

viktigt, dels av den anledningen att tillverkningsföretag lägger en större andel av sina 

intäkter på inköp av material och annat till produktionen, ofta så mycket som 75 procent, 

och dels för att utebliven leverans eller brist på vissa produkter kan leda till omfattande 

störningar i produktionen, något som är mycket kostsamt för tillverkare (Epiq, 2010a). 

3.2.2 Sourcingstrategier 

Företag behöver en strategi för långsiktig överlevnad (Porter, 1996). Enligt contingency-

teorin finns ingen strategi som är den bästa för alla företag, utan både interna och externa 

faktorer påverkar vilka strategier respektive företag bör tillämpa (Nilsson & Rapp, 2005). 

För att stärka sin leverantörsbas och göra den riktigt konkurrenskraftig måste företag 

utforma sourcingstrategier, något van Weele (2010) lyfter fram genom att påpeka att hur 

starkt ett företag står sig i konkurrensen är omedelbart relaterat till hur stark 

leverantörsbasen är. Utformande av sourcingstrategier innebär att företagen fattar 

långsiktiga, väl genomtänka beslut om antal leverantörer, om leverantörerna ska sökas 

globalt eller lokalt, om produktion ska outsourcas etc. för att i slutändan uppnå högsta 

värde (van Weele, 2010). 

Global sourcing 

Att söka sig till leverantörer utomlands är mer komplext i jämförelse med inköp inom 

landet (Handfield et al., 2011), men att ha en leverantörsstock bestående av endast 

nationella leverantörer är för många företag otillräckligt idag. Globaliseringen och den 

allt hårdare konkurrensen bland företag tvingar dem att söka sig utanför det egna landets 

gränser (Handfield et al., 2011). Enligt Trent och Monczka (2003) (se Mohamad et al., 

2009, s. 2) är global sourcing en bra strategi för att utnyttja de förmåner som 

globaliseringen kan ge upphov till. Handfield et al. (2011) hävdar att global sourcing och 

internationella inköp bara kommer att fortsätta öka. Global sourcing bringar flera fördelar, 

och det finns många anledningar till att företag väljer att sourca från utlandet: 
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Tidigare var i princip den enda anledningen till att tillämpa global sourcing att minska 

kostnader (Fagan, 1991, Kohn, 1993, Rajagopal & Bernard, 1993, se Mohamad et al. 

2009 s. 3), och det är fortfarande ett av de främsta skälen. När företag köper in globalt är 

det vanligt att det sker från lågkostnadsländer, just för att de vill sänka sina 

inköpskostnader (van Weele, 2010). Dutton (2008) argumenterar för att en vara kan 

produceras och levereras från ett sådant land till en lägre kostnad än om det görs inom det 

egna landet. Handfield et al. (2011) påpekar att trots att extra kostnader såsom skatter, 

försäkringar, hamnavgifter, växelkurser, betalningsvillkor etc. läggs på ett internationellt 

köp kan det resultera i ett totalt pris som är upp till 30 procent billigare än om produkten 

köps in lokalt. 

 

Teknologi finns inte alltid i hemmalandet till den grad företaget behöver det, utan den 

mest avancerade teknologin för både produkter och processer som företaget är i behov av 

kanske enbart kan nås utomlands (Handfield et al., 2011; Monczka et al., 2010; Tunisini 

et al., 2011). Även material och kunskap är något som det inte alltid finns tillräckligt av 

lokalt (Dutton, 2008). 

Figur 1. Aspekter för global sourcing 
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Då företag handlar på internationella marknader skapar de sig själva fördelar 

(Handfield et al., 2011). De blir mer synliga och det är lättare och smidigare att utveckla 

förmånliga affärsrelationer (Monczka et al., 2010). Genom att söka efter och köpa från 

globala leverantörer skapar det köpande företaget mer konkurrens för de inhemska 

leverantörerna (Handfield et al., 2011; van Weele, 2010). Global sourcing kan leda till 

mindre makt hos leverantören och köparen blir således starkare. De lokala leverantörerna 

känner press vilket kan resultera i lägre priser och bättre erbjudanden för att inte förlora 

sina kunder (Monczka et al., 2010). 

 

Vissa produkter kräver så pass hög kvalitet att det inte finns några alternativ till att köpa 

globalt (Dutton, 2008). Företag i många länder, inklusive lågkostnadsländer, arbetar idag 

efter samma standarder, så högkvalitativa produkter kan köpas in även från länder med 

lägre tillverkningskostnader (Monczka et al., 2010). 

 

Då antalet leverantörer är så mycket högre utomlands innebär identifiering av tillgängliga 

leverantörer i andra länder att företag har flera alternativa sourcingkällor att tillgå än 

om de enbart letar i det egna landet (Dutton, 2008). Med andra ord skapar de sig själva en 

ökad säkerhet om något skulle hända med en lokal leverantör. 

 

Det finns också ett antal hinder och risker med global sourcing som företaget måste känna 

till innan de bestämmer sig för denna sourcingstrategi: 
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Då så många olika faktorer måste räknas in i totalkostnaden kan denna bli mycket högre 

än vad företaget först tror (Enarsson, 2006; Wilding, 2007). Exempelvis kan dolda 

kostnader finnas (Woo-Tsong et al., 2006), och höga transportkostnader är en stor 

kostnadspost (Tunisini et al., 2011). Valutafluktuationer påverkar också den totala 

kostnaden (Handfield et al., 2011). Då valutakurser kontinuerligt ändras kan stora 

förändringar i inköpskostnaden inträffa (Monczka et al., 2010), särskilt i en instabil 

ekonomi. 

 

Global sourcing innebär, i de allra flesta fall, längre geografiskt avstånd (Woo-Tsong et 

al. (2006). Med det följer en ökad transportrisk och längre ledtider (Handfield et al., 

2011), och det kan resultera i att kvaliteten på varan drabbas (Wilding, 2007). Att det 

geografiska avståndet är långt ökar företags sårbarhet då möjligheten att kontrollera 

leverantörerna försämras (Lind, 2010). Tunisini et al. (2011) hävdar att ju längre avstånd 

Figur 2. Aspekter emot global sourcing 
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till leverantören, desto mindre värde i relationen till denne. Längre avstånd och ledtider 

orsakar också mer komplex logistik och högre osäkerhet enligt van Weele (2010). 

Ytterligare en effekt av längre geografiskt avstånd och ledtider är högre kostnader för 

kapitalbindning (Rosell, 2006). 

 

Det kan finnas en motvillighet till förändringar hos företag (Handfield et al., 2011). 

Många föredrar att arbeta på det sätt de alltid har gjort, det vill säga följa tradition, 

eftersom rutiner ofta innebär trygghet (Monczka et al., 2010). Dessutom kan det vara så 

att det råder brist på betydelsefull kunskap om global sourcing, exempelvis vad gäller 

hur man kontaktar pålitliga leverantörer och hur inköpsproceduren ser ut för denna typ av 

sourcing (Monczka et al., 2010). 

 

Ett av de stora hindren till global sourcing involverar kulturskillnader (Handfield et al., 

2011; Tusinini et al., 2011; van Weele, 2010). Andra länder har en annan kultur, ett 

annat språk och ett annat sätt att göra affärer på. Skillnaderna kan orsaka 

missförstånd och missuppfattningar (Monczka et al., 2010), vilket kan göra företag 

obenägna till global sourcing. Att ett land är instabilt politiskt och/eller ekonomiskt sett 

kan också vara ett starkt hinder för företag att sourca därifrån (Monczka et al., 2010; van 

Weele, 2010). 

 

För att få ut mesta möjliga av global sourcing bör företaget och köparen samarbeta och 

dela med sig av sin kunskap och förmåga, vilket kan ge negativ effekt på det köpande 

företaget då de förlorar ”ensamrätt” på sin viktiga kunskap och därmed kanske också 

framtida konkurrenskraft (Wilding, 2007). 

Lokal sourcing 

När ett företag använder lokal sourcing visar det på att det geografiska avståndet är en 

viktig faktor (Enarsson, 2006). Enligt Rosell (2006) är huvudregeln för sourcingbeslut 

rörande geografiskt läge att ju större skada en viss produkt kan orsaka vid försenad 

leverans, desto viktigare och mer fördelaktigt är ett närmare geografiskt avstånd. Ett 

företag som köper in små volymer och mycket specialprodukter främjar lokal sourcing 

(van Weele, 2010). I jämförelse med global sourcing är lokal sourcing inte särskilt 
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komplext (Woo-Tsong et al., 2006), och det finns en mängd fördelar med och anledningar 

till att sourca lokalt: 

 

 

Lokala leverantörer finns nästan alltid geografiskt närmare än vad globala leverantörer 

gör, vilket innebär lägre transportkostnader (Frink, 2007). Enligt Gadde och Håkansson 

(1998) är geografisk närhet till leverantören att föredra då företaget möter ett större 

beroende av leverantören, som exempelvis kan vara fallet då inköpsfrekvensen är hög. Ett 

kortare geografiskt avstånd gör det lättare att besöka leverantören och utbyta kunskap, 

och kommunikationen parterna emellan går ofta smidigare (Tunisini et al., 2011). Tack 

vare att leverantörerna befinner sig närmare blir ledtiden kortare (Enarsson, 2006; Woo-

Tsong et al., 2006). 

 

Behoven hos ett köpande företag gällande kvantitet ändras emellanåt, och lokala 

leverantörer är mer flexibla och har därmed lättare att anpassa sig till dessa förändringar 

(Enarsson, 2006; Handfield et al., 2011). Wilding (2007) tillägger att försörjningskedjan 

för lokal sourcing är bättre på att svara på variationer i efterfrågan än vad kedjan för 

global sourcing är. 

 

Figur 3. Aspekter för lokal sourcing 
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Med lokala leverantörer finns inga bekymmer med språk- eller kulturskillnader 

(Tunisini et al., 2011) Valutan är också densamma så det går lättare att förhandla och 

risken för missförstånd är mycket mindre än vid internationella affärer. Det finns inga 

handelshinder såsom skatter, tullar etc. då man handlar inom landet, varför det köpande 

företaget inte måste betala för något sådant (Woo-Tsong et al., 2006). Ytterligare en 

anledning till att sourca lokalt är att ett företag gärna vill vara en så högt prioriterad 

kund som möjligt hos sina leverantörer (Steinle & Schiele, 2008). Detta mål är lättare att 

uppnå hos lokala leverantörer som befinner sig nära då ett bättre samarbete kan ingås. 

 

Precis som global sourcing så har lokal sourcing ett antal nackdelar: 

 

 

Både Crone (2002) och Tunisini et al. (2011) nämner högre kostnader som en anledning 

till att många företag väljer bort lokala leverantörer. Det är i lågkostnadsregioner som 

man främst hittar de leverantörer som säljer billigt och använder det som 

konkurrensmedel. 

 

Precis som bättre kvalitet kan vara en anledning till global sourcing kan det vara en 

anledning att inte tillämpa lokal sourcing, då lokala leverantörer kan upplevas ha sämre 

kvalitet på sina varor (Crone, 2002). 

 

Figur 4. Aspekter emot lokal sourcing 
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Tunisini et al. (2011) menar på att den mest avancerade teknologin ofta inte finns 

tillgänglig lokalt, utan företag behöver röra sig utanför landets gränser där värdefulla 

tekniska förmågor kan hittas hos globala leverantörer. Thomas och Barton (2007) 

argumenterar för att lokala leverantörer ofta besitter en relativt låg teknisk förmåga. Även 

produktionskapaciteten hos lokala leverantörer, vilka i regel är mindre än globala, kan 

ibland vara otillräcklig för att uppfylla det köpande företagets fulla behov (Crone, 2002; 

Thomas & Barton, 2007). Av den anledningen måste företag börja sourca globalt vid 

exempelvis hög tillväxt, då de vanligen mindre lokala leverantörerna inte har möjlighet 

eller intresse av att öka sin kapacitet. Också tillgänglighet i allmänhet vad gäller olika 

typer av resurser, exempelvis material, kan finnas i otillräcklig mängd hos leverantörerna 

i det egna landet (Enarsson, 2006). Crone (2002) menar på att detta är en av de största 

anledningarna till att företag inte väljer lokal sourcing. 

Strategi för antal leverantörer 

Ett annat beslut som måste fattas är huruvida man ska ha en eller flera leverantörer för en 

produkt. Genom att optimera leverantörsbasen kan företaget öka kvaliteten på sina 

leverantörer (Trent & Monczka, 1999). Att ha flera leverantörer för samma produkt ökar 

konkurrensen dem emellan, vilket ger leverantören en sämre förhandlingsstyrka gentemot 

köparen och minskar även den högre risk det innebär för köparen att vara helt beroende 

av en enda leverantör (van Weele, 2010). Historiskt sett är det minskning av risker som 

har prioriterats, vilket inneburit att effektivt inköp likställts med att ha flera olika 

leverantörer av samma produkt (Gadde & Håkansson, 1998). Den synen har ändrats, 

framförallt med anledning av att det är mycket fördelaktigt att ha ett nära samarbete med 

sina leverantörer vilket är lättare då de är färre. 

 

Single sourcing innebär att företaget endast har en leverantör per produkt (Gadde & 

Håkansson, 1998). Enligt Handfield et al. (2011) är trenden att minska leverantörsbasen 

totalt sett och enligt Trent och Monczka (1999) är det lättare att skapa värde då man har 

en mindre leverantörsbas. Denna strategi är attraktiv för företag i syfte att minska 

inköpskostnader genom att från bara en leverantör köpa in större volym; något som ger 

företaget bättre villkor. En nackdel är att man blir helt beroende av just den leverantören 

och påverkas i större omfattning om något händer (Handfield et al., 2011). 
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Multiple sourcing innebär att företaget har flera leverantörer per produkt (Gadde & 

Håkansson, 1998). Dutton (2008) menar att multipla leverantörer är något bra för alla 

företag. Har de många leverantörer är det ingen katastrof om något drabbar en fabrik eller 

ett område; andra källor finns då lättillgängliga. Företaget är inte lika utsatt om en 

leverantör skulle drabbas av ekonomiska svårigheter eller gå i konkurs. Då brist på 

exempelvis olika sorters råmaterial råder är det också mycket fördelaktigt att ha goda 

samarbeten med flertalet leverantörer. 

Strategi för storlek på leverantör 

Det finns inget självklart svar på om det är bäst att välja en stor eller en liten leverantör 

(Rosell, 2006), utan vilken storlek det är på den leverantör man önskar sourca ifrån är ett 

strategiskt beslut (Handfield et al., 2011). Handfield et al. poängterar att leverantörens 

storlek påverkar köparens förhandlingsstyrka. En inköpare väljer inte ovanligen 

leverantörer över vilka de storleksmässigt har en fördel, med anledning av att de då har en 

större möjlighet att påverka. Även Rosell (2006) anser att storleken har betydelse i valet 

av leverantör. Han betonar att större leverantörer ofta har bättre kvalitetskontroller, större 

resurser och kan ofta erbjuda ett betydligt bredare sortiment. 

 

Det är inte alltid mest lönsamt att välja en större leverantör då mindre leverantörer 

exempelvis kan vara mer konkurrenskraftiga under lågkonjunkturer, då de har lättare än 

större leverantörer att hålla en hög flexibilitet (InköpsJournalen, 2011). Vanligtvis är det 

också lättare att kommunicera med mindre leverantörer, det är både kortare och snabbare 

beslutsvägar och det finns en större möjlighet att få leverantörens uppmärksamhet 

(Rosell, 2006). Det är även lättare att få sina order prioriterade hos en mindre leverantör 

än hos en större där man endast står för en bråkdel av dess omsättning, menar Rosell 

vidare. Är man en för liten kund till leverantören uppstår en risk i att andra prioriteras före 

och företaget får en sämre förhandlingsposition. 

Strategi för outsourcing 

Genom globaliseringens påverkan på företags tillverkning via utveckling inom teknologi, 

kommunikation och färre handelshinder i världen ökar fokus på outsourcing (Dekkers, 

2000). Handfield et al. (2011) och van Weele (2010) pekar på att allt fler företag aktivt 

rör sig mot en miljö där outsourcing förekommer för att öka sin konkurrenskraft. van 
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Weele (2010) beskriver begreppet som överföring av vissa aktiviteter som tidigare utförts 

inom det egna företaget till en extern part. Outsourcing innebär således att företag drar 

fördel av externa parters förmågor, och tillverkningsföretag lägger ut produktion för att 

uppnå kostnadsminskning och kvalitetsförbättring på både produkter och tjänster 

(Bardhan et al., 2006). Handfield et al. (2011) framhäver att kostnadsreducering är en hårt 

pressad aktivitet och kommer bara att öka mer och mer. Kvaliteten kan förbättras tack 

vare tillgång till specialiserade resurser som leverantörerna besitter (Bardhan et al., 2006). 

Handfield et al. (2011), Dekkers (2000) och Bardhan et al. (2006) nämner alla att företag 

genom en outsourcingstrategi får möjlighet att fokusera på det de gör bäst och som skapar 

mest värde för dem. Andra anledningar till outsourcing är enligt Bardhan et al. (2006) att 

öka flexibiliteten i produktionen, samt att det inte krävs lika mycket investeringar i 

fabriker, utrustning och arbetskraft vilket sparar kostnader. Dessutom kan företag med 

hjälp av outsourcingpartners lättare anpassa sin produktionskapacitet efter 

efterfrågevariationer. 

 

3.3 Relationen mellan värde, kostnad och risk 

Relationen mellan värde, kostnad och risk hos företag illustreras av van Weele (2010) i 

figuren nedan. Den visar på olika sätt för företag att öka värde, minska kostnader och 

hantera risker, samt så visar den också att de tre faktorerna påverkar varandra. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. The purchasing agenda: balancing cost-risk-value (van Weele, 2010, Purchasing and supply chain 

management: analysis, strategy, planning and practice, s. 55) 
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Att ett agerande eller en förändring i någon av dessa faktorer får effekter på övriga två gör 

en grundligare genomgång av samtliga lämplig. Att skapa värde är till att börja med 

centralt för företag och det gäller att skapa värde för kunden varefter en del av detta ses 

som företagets vinst, och därmed skapas också värde för företaget (Grant, 2010). För ett 

tillverkningsföretag skapas kundvärde genom att omvandla produkter och material till en 

färdig produkt som kunden värderar högre än delarna för sig. Det finns ett samband 

mellan kostnad, pris och värde. Kostnad är de pengar företaget lägger ut för att producera 

en produkt, pris är vad den säljs för till kunden, och värde är vad kunderna maximalt är 

villiga att betala för en produkt (Business Link, 2012). Bowman och Ambrosini (2000) 

menar att skillnaden mellan pris och värde, som de benämner totalt monetärt värde, utgör 

konsumentöverskott vilket kan likställas med kundvärde. För att en köpare ska föredra ett 

företags produkt före andra företags produkter krävs att kundvärdet är större än för de 

alternativa produkterna, varför ett lägre kundvärde kan få effekter på ett företags 

långsiktiga överlevnad. Bowman och Ambrosini förklarar vidare att kundvärdet kan öka 

på två sätt. Att det säljande företaget behåller samma pris men ökar det totala monetära 

värdet är ett sätt, exempelvis genom bättre kvalitet. En sänkning av priset samtidigt som 

det totala monetära värdet är detsamma är det andra alternativet. För att ett företags 

intäkter inte ska minska genom ett sänkt pris behöver kostnadsreducering göras, men om 

försäljning ökar och därmed intäkter med anledning av det ökade kundvärdet behöver inte 

kostnadsreducering vara nödvändig för att bibehålla vinst. 

 

Enligt Kron och Wallgren (2010) får kostnadseffektivitet allt högre prioritet i företag, och 

Handfield et al. (2011) påpekar att det finns möjlighet till betydande kostnadsbesparingar 

vid inköp. Många företag har ett totalkostnadsperspektiv, det vill säga att de tittar på Total 

Cost of Ownership (TCO) när de bedömer den totala kostnaden för ett inköp, och det 

handlar om kostnaden under hela produktens livslängd (Degraeve et al., 2005; Heilala et 

al., 2006). Förutom priset inkluderas kostnad för själva anskaffningen och transporten, 

service, kvalitet, lagerhållning, kommunikation, defekter och underhållning etc. Det finns 

en trend mot reducering av leverantörsbasen, och företag strävar efter långsiktiga och nära 

relationer med sina kvarvarande leverantörer av den anledningen att de vill minska både 

kostnader och risker (Lee, 2009). Genom att sourca globalt kan företag uppnå stora 

kostnadsreduceringar, men det är även något som påverkar deras riskexponering (van 

Weele, 2010). 
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Riskhantering blir en allt viktigare aktivitet och något som företag lägger allt större fokus 

på (van Weele, 2010; Kron & Wallgren, 2010). Leverantörsrelaterade risker som kan 

drabba företag och för vilka inköpsfunktionen är ansvarig är till exempel försenade eller 

uteblivna leveranser eller konkurs hos leverantörerna. van Weele (2010) nämner 

utvärdering av leverantörerna och bevakning av deras finansiella tillstånd som exempel på 

hur företag kan hantera olika typer av risker. Ellegaard (2008) och Handfield et al. (2011) 

menar att risk är oundvikligt vid alla typer av inköp och sourcingbeslut, och Ellegaard 

påpekar att företag berörs av många faktorer de inte kan kontrollera. När konjunkturen 

svänger ändras marknadsförhållanden, och risken för högre kostnader ökar vilket i sin tur 

får effekter på värdet. Enligt Rendon (2005) ökar strategisk sourcing möjligheterna att 

skapa högt värde, och sourcingstrategier tas fram av den anledningen. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlad empiri från de kvalitativa intervjuerna med studiens 

fem fallföretag. Empirin från respektive intervju presenteras i en följd i tur och ordning 

för att det ska vara mer läsbart och ge en sammanhängande bild av varje företag. Empirin 

följer en viss struktur, och för varje företag presenteras den i följande ordning: 

inledningsvis berörs den ökade dynamiken och huruvida företagen upplever en ökad 

osäkerhet, samt deras konjunkturkänslighet. Därefter följer ett stycke om förändringen 

mot ett strategiskt inköp, varefter vi kommer in på anledningar till och nackdelar med 

global respektive lokal sourcing. Sedan följer lite om hur företagen upplever att 

konjunkturen påverkar sourcingstrategier, och kapitlet avslutas med en kort beskrivning 

av andra sourcingstrategier (strategier för antal leverantörer, storlek på leverantör och 

outsourcing) som företagen menar att konjunkturen har en inverkan på. Den empiriska 

data som presenteras här integreras med teorin i nästa kapitel och utgör en grund för 

analys som sedan mynnar ut i en slutsats. 

 

4.1 Cecilia Karlsson, Midsona Manufacturing 

Cecilia Karlsson är chef för strategiskt inköp och försäljningschef på Midsona 

Manufacturing
10

.  

 

Midsona grundades i början av 1980-talet som ett familjeföretag, då som Vitamex AB. I 

Norrköping finns Midsonas huvudkontor och en fabrik, och en mindre 

produktionsanläggning är belägen i Gällivare. Midsona är en legotillverkare av 

kosttillskott och naturläkemedel och har ett mycket brett produktsortiment, och de är 

GMP-certifierade vilket innebär att de har Läkemedelsverkets tillstånd för att tillverka 

dessa produkter. Omkring 20 procent av företagets försäljning går till koncernbolagen, 

men största delen går på export. Midsonas kunder finns i 14 länder. Omsättningen ligger 

på 200 MSEK och i Norrköping arbetar över 100 anställda. Företaget har drygt 100 

leverantörer runt om i världen där Europa, Kina, Kanada och USA är de största 

marknaderna, men de har även svenska leverantörer. Midsonas mål är att designa, skapa 

och leverera skräddarsydda produkter som utvecklas tillsammans med kunden; vid 

produktutvecklingen har de alltid kunden och dess behov i centrum. 

                                                           
10
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Vad gäller frågan om konjunktursvängningar märker Midsona inte av dessa särskilt 

tydligt. Ingen ökad osäkerhet känns av idag i jämförelse med hur det var för några år 

sedan vilket delvis beror på att en sämre tillförlitlighet i prognoser inte upplevs. Ändrade 

marknadsförhållanden i form av ändrade priser, osäkerhet etc. påverkar inte 

sourcingstrategierna, men då det råder tuffare tider ställs högre krav. Med anledning av att 

en stor del av företagets försäljning går på export finns dock ändå en viss känslighet i 

jämförelse med konkurrenterna i Norden som inte exporterar i samma omfattning. 

Eftersom både inköp och försäljning sker i olika valutor drabbas de av 

valutafluktuationer. De flesta inköpen görs i euro. Genom att främst hålla sig till en valuta 

så neutraliseras risken då man inte behöver växla.  Försäljningen går ofta bättre i 

lågkonjunktur av den anledningen att folk väljer att lägga sina pengar på hälsan istället för 

att boka en resa till exempel. Det blir en annorlunda förhandlingssituation i dagens 

ekonomiska läge, men vad gäller slutkonsumtionen så ser Midsona vanligen inte någon 

nedgång i lågkonjunktur. 

 

Valutaförändringar är det område där Midsona är känsligast. Vid snabba 

konjunktursvängningar är valutarisk det som mest påverkar inköp hos företaget. Gällande 

priser råder en uppåtgående trend, dels på grund av ökade kvalitetskrav vilket gör att 

leverantörerna höjer sina priser, dels på grund av att efterfrågan ökar. Kina och Indien till 

exempel är två stora länder som konsumerar allt mer vilket innebär ökad efterfrågan. Det 

största problemet för Midsona är att hitta råmaterial. 

 

Hos Midsona har inköp fått en ny roll i företaget. Karlsson anser att inköp idag har blivit 

en strategisk funktion och fått ökat fokus, och det är inte mer än något år tillbaka i tiden 

som de valde att utforma strategier för bland annat sourcing, och redan nu har de minskat 

sina kostnader. Detta ses ur ett totalkostnadsperspektiv. 

 

Midsona ställer stora krav på sina leverantörer då de verkar i en bransch med allt högre 

krav på kvalitet. Att tillverkningen är godkänd av Läkemedelsverket ger företaget en 

stämpel, men leverantörerna behöver också ha en viss kvalitetsstandard. I år har en 

europeisk standard satts vilket höjt ribban för kvaliteten på denna sorts produkter, så av 

den anledningen ställer sourcingen mer krav då det krävs mer vad gäller kvalitet. 
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Det som enligt Karlsson främst påverkar att Midsona väljer global sourcing är pris och 

tillgång på råmaterial; var de kan hitta materialet till bästa pris. Mycket av det finns inte 

att få tag på i Sverige, eller ens i Europa. Mycket finns i Kina, och asiatiska länder tittar 

de mer och mer på då låga priser är något de ständigt söker efter. Det handlar dock om en 

balans mellan pris och kvalitet. Anledningarna till att Midsona istället väljer lokal 

sourcing är enligt Karlsson kvalitet, flexibilitet och närhet. Att förstå varandra bra och 

undvika missförstånd är lättare med svenska leverantörer då kultur och språk är 

detsamma. Närheten inkluderar både geografisk närhet – transporten går fort och det är 

mycket lättare att åka och besöka dem, och närhet ur ett samarbetsmässigt perspektiv – 

interaktion med leverantörerna är viktigt. 

 

Idag köper Midsona således det mesta råmaterialet av globala leverantörer. Ändrade 

marknadsförhållanden skulle inte få företaget att gå över till lokal sourcing här, 

framförallt av den anledningen att det inte går att få tag på materialet i Sverige. Midsona 

använder lokala leverantörer främst för försörjning av förpackningar och tryckmaterial, 

och att de valt att sourca dessa produkter lokalt är ett strategiskt beslut och har att göra 

med flexibilitet, närhet och att de förstår varandra bra. Instabilitet i ekonomin till följd av 

konjunktursvängningar har ingen påverkan. Vad gäller det motsatta, byte av lokal 

sourcing mot global, är det något som Midsona hela tiden tittar på. Anledningen till att gå 

från lokal till global är att kunden kommer med krav på prissänkningar, och att de tvingas 

sourca globalt för att behålla sina marginaler. Nackdelen då är att närhet, flexibilitet och 

samarbetet kan försämras. 

 

De främsta riskerna med global sourcing för Midsona är enligt Karlsson kvalitetssäkring 

och sämre kontroll till följd av längre geografiskt avstånd, även om de naturligtvis ska 

kunna lita på dokumentation och certifiering. Om reklamation behöver göras är det 

mycket lättare att rätta till felet med lokala leverantörer; det handlar om samarbete. Även 

valutafluktuationer är en risk vid global sourcing då företaget är mycket valutakänsligt. 

De har inga valutasäkringar på så sätt att de köper en fast valuta, men de kan justera priset 

för kunden. Om inköpspriserna går upp så kompenserar de det genom att öka 

försäljningspriset. Med mer avlägsna leverantörer är det större risk med 

leveranssäkerheten. I fråga om lokal sourcing är största risken att dessa leverantörer är 

mindre och då kan mycket hända med ägarstrukturen i form av uppköp eller nedläggning 

av verksamhet. Dessutom menar Karlsson att det är dyrt. 
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Midsonas förhandlingsstyrka gentemot leverantörerna beror på om det handlar om global 

eller lokal sourcing. Det är lättare att prispressa de lokala leverantörerna då Midsona kan 

se sig om efter andra leverantörer på global basis. Små leverantörer innebär större risk än 

stora leverantörer, främst ur ett ekonomiskt perspektiv – att de inte klarar sig i dåliga 

tider. Vad gäller lokala leverantörer har det skett en del uppköp och konkurser vilket 

påverkat Midsonas relation med dessa företag. De väldigt stora globala leverantörerna har 

fått mer att göra på grund av att vissa slås ut vilket har att göra med konjunkturen; vissa 

klarar helt enkelt inte för stora ändringar i marknadsförhållanden. Därför kan det vara 

tryggare med en stor leverantör då de klarar sig bättre än de mindre när ekonomin är 

sämre, även om de större är mindre flexibla än de små. Hur stor leverantör man ska vända 

sig till är ett strategiskt beslut, och konjunkturen har följaktligen en viss påverkan där. 

 

4.2 Anders Strand, inköpschef på HTC Sweden AB 

Anders Strand är inköpschef på HTC Sweden AB
11

. 

 

HTC grundades 1987 och företaget är idag marknadsledande inom golvslipning. 

Företaget har närmare 170 anställda, en omsättning på 340 MSEK (tillväxt på 10-25 

procent årligen) och huvudkontoret är placerat i Söderköping. Dotterbolag finns i USA, 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike. HTC har försäljning över hela världen och 

försäljningskontor finns i dryga 60 länder. HTC:s affärsidé är att utveckla, tillverka och 

sälja professionella golvlösningar. Företaget erbjuder kompletta slip- och 

underhållssystem och produktsortimentet består bland annat av golvslipmaskiner, 

stoftavskiljare samt olika typer av verktyg och tillbehör. Golvlösningarna är miljövänliga, 

ekonomiska, långlivade, energieffektiva och ergonomiska. De har två sektorer, det vill 

säga två ben att stå på: dels slipmaskiner för betong/stengolv och dammsugare för att ta 

hand om restprodukterna, och dels städsektorn där man tillhandahåller så kallade ”pads” 

som är den rengörande delen i maskinerna. 85 procent av produktionen går på export då 

den svenska marknaden är ganska mättad medan andra marknader är desto mer drivande, 

exempelvis USA. 

 

                                                           
11

 Hädanefter benämnt som HTC 
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HTC har idag runt 300 leverantörer, varav knappt 200 är aktiva och levererar närmare 

3000 olika artikelnummer. Ungefär hälften av leverantörerna finns i Sverige och andra 

hälften i utlandet. Från ledningens sida finns önskemål om att sourca från 

lågkostnadsländer, så sedan något år tillbaka har företaget sourcat en del från Kina. 

Företaget arbetar ständigt med förbättringar med leverantörerna för att den höga 

kvaliteten som kännetecknar produkterna ska bevaras, och designen på produkterna är 

också något som utmärker dem. Att arbeta med risk management, kvalitetsförbättring och 

leverantörsutveckling är verktyg för att skapa konkurrensfördelar för HTC. 

 

En större osäkerhet är inte något som Strand har märkt av. Går man bara 20 år tillbaka i 

tiden fanns inget Internet, inga mobiltelefoner och det var i mycket en mer skyddad 

verkstad förr. Idag är informationsflödet så mycket bättre. Är det kris någonstans är det 

kris överallt, men å andra sidan har det alltid varit så. Det fanns osäkerhet då och det finns 

det nu, men osäkerheten idag är inte större än tidigare. En större konkurrens är inte heller 

något företaget känner av. Trots det måste man ändå vara vaksam och fortsätta att 

utvecklas. HTC har skapat en marknad där HTC är lika med bra produkter. Det finns flera 

konkurrenter där ute, men det är positivt i den meningen att de hjälper till att skapa 

marknaden för företagets produkter. Det gäller att ligga i framkant med utveckling, 

kvalitet samt servicenivå, det vill säga steget före konkurrenterna. Det är då ett 

grundläggande sourcingarbete betalar sig. 

 

Som nämnts står företaget på två ben. Det stora benet innehåller produkter för slipning av 

golv och dammsugare, och är direkt beroende av byggindustrin, renovering av gammalt 

etc. Blir ekonomin dålig så avstannar den industrin, vilket följaktligen leder till att färre 

maskiner säljs. Företaget står då på sitt andra ben, innehållande produkter inom 

städsektorn, och städar gör man oavsett konjunktur, så den är mindre känslig. Genom att 

ha dessa två sektorer säkras således företagets fortlevnad, men trots det anser sig HTC 

vara konjunkturkänsliga med anledning av det stora benet. Framtida beredskap för 

konjunktursvängningarna är hos HTC risk management. Det är något som bör finnas i ett 

företags alla funktioner för att ha koll på var riskerna finns. Att bevaka sina leverantörer 

ingår i risk management, vilket är något att sträva efter.  

 

Strand menar att man till viss del kan avläsa var ett företag är på utvecklingsskalan genom 

att organisatoriskt se var inköpsorganisationen är placerad. Idag är det ovanligt att inköp 
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inte är representerade i ledningsgruppen, medan det tidigare inte var ovanligt att inköp var 

organiserade under ekonomifunktionen eller produktion utan eget mandat i ledningen. 

Inköp betecknades som en kostnad istället för en resurs. Idag har företag i allmänhet insett 

att inköp har stor potential att påverka dess lönsamhet och har därför fått en plats i 

ledningen. Likaså gäller tillsättningen av VD där det tidigare var ekonomer som 

abonnerade dessa tillsättningar, men idag är det i allt större utsträckning logistikchefer 

samt inköpschefer som blir befordrade. HTC:s inköpsavdelning låg tidigare under 

produktion men är sedan några år tillbaka placerade som egen organisatorisk och 

strategisk enhet med representation i ledningsgruppen. 

 

Idag när det finns fokus på totalkostnadsperspektivet i företaget blir sourcingstrategier 

viktiga och det finns en balans mellan detta och att utveckla produkter och skapa ett 

behov hos kunderna. Sett ur ett totalkostnadsperspektiv så finns det ingen anledning att 

sourca utomlands om det inte ger någon vinst. De viktigaste aspekterna Strand tar hänsyn 

till vid sourcing är först och främst kvalitet, och därefter följer pris samt leveranssäkerhet 

och ledtider. Alla dessa ingår i totalkostnadsperspektivet. Dålig kvalitet kan äventyra 

företagets verksamhet. Längre ledtider kostar i form av kapitalbindning och osäkerhet, 

och dålig leveranssäkerhet kan bli väldigt dyrt vid stopp i produktionen och så vidare. 

Men framförallt handlar det om att man ska kunna sänka totalkostnaden vilket kan göras 

genom att sourca från lågkostnadsländer. 

 

Till följd av globaliseringen är transport och logistik bättre än någonsin tidigare, vilket 

främjar global sourcing. Det finns olika anledningar till att man börjar sourca globalt. Det 

kan enligt Strand vara till exempel för att man tillför kompetens inom området i 

inköpsorganisationen. Vid valet av leverantör så är dennes integritet en av de viktigaste 

aspekterna att ta hänsyn till. Dessutom påverkar vilken typ av produkt det handlar om, hur 

stor volym och vilken livslängd den har. Bara för att inköpspriset är lågt i Shanghai 

behöver det inte vara billigast ur ett totalkostnadsperspektiv. Anledningar att välja lokala 

leverantörer är enligt Strand att de är mer flexibla, det binder mindre kapital, det är lättare 

att förändra lager vid kortare ledtider och att anpassa sig till marknadssvängningar. 

Kompetensnivå och typ av material spelar även roll. Konjunkturen påverkar 

sourcingstrategierna, men det kostar mycket att byta strategi och har man väl valt global 

eller lokal krävs det mycket för att det ska ändras. 
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Ökad risk som följer av global sourcing är enligt Strand framförallt risk förknippad med 

transport och längre ledtider. Det tillsammans med att hålla säkerhetslager gör företag 

sårbara. Bakom ligger en affärsbedömning, en avvägning som måste göras, men är 

vinsterna tillräckligt stora är det värt att ta större risker. En annan risk med att välja att 

sourca från lågkostnadsländer är kvaliteten på materialet som köps in, vilken kan skilja 

sig en hel del. Man kan inte lita på att produkten uppfyller kraven bara för att det står att 

den gör det. Det krävs mer insatser för att säkra kvaliteten vilket också påverkar 

totalkostnaden. 

 

Varifrån man sourcar geografiskt sett påverkas till viss del av konjunktursvängningar. 

Långa ledtider innebär högre risk i en instabil ekonomi med anledning av förändringar i 

efterfrågan. Om inköpen kan göras från lågkostnadsländer i Europa istället för borta i 

Asien kan ett par månader kapas direkt i pipeline, och riskerna kan minska till följd av en 

kortare transportsträcka. HTC har just nu en hel del nya projekt vad gäller global 

sourcing, men på närmare marknader som till exempel Ukraina och Rumänien. 

Svängningar i konjunkturen leder till efterfrågevariationer som ökar sårbarheten hos 

företaget, framförallt gällande leveranser från Kina då fyra till fem månaders behov finns 

i pipeline. Inköpsvolymen påverkas därför av konjunkturen. Genom att minska antalet 

leverantörer utomlands kan HTC kapa massor i logistikkostnader, ledtid och risk. De 

svenska leverantörerna är ofta tillräckligt bra. Kapitalbindning innebär högre kostnader 

vid långa ledtider, men även en stor risk om konjunkturen skulle slå om och efterfrågan 

påverkas. Vid längre ledtider kan flera månaders behov vara under transport och om 

efterfrågan exempelvis halveras och företaget stoppar upp inköpen, så kommer ändå det 

tidigare beräknade behovet att levereras utan att företaget kan påverka detta. Där finns en 

stor risk, varför en noggrann riskbedömning bör ligga bakom val av sourcingstrategi. 

 

Vad gäller strategier för antalet leverantörer per artikel använder HTC både single och 

multiple sourcing. Vilken strategi de väljer beror på typ av produkt. Att ha single sourcing 

innebär en risk vid omslag i konjunkturen, då gäller det att ha bra kontroll på den 

leverantören. Leverantörens storlek spelar också roll. Det är inte fördelaktigt att sitta hos 

en jätteleverantör där man hamnar på plats 104 i kundreskontran, utan HTC vill vara i 

topp 20. Det finns en koppling mellan konjunkturläge och storlek på leverantören. I 

högkonjunktur finns en risk med att ha en stor leverantör där man står för en liten del av 

dess omsättning; man riskerar att inte bli prioriterad. Då man har en liten leverantör 
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däremot där man står för största delen av omsättningen finns en risk i lågkonjunktur 

eftersom små leverantörer lättare slås ut än stora. 

 

4.3 Ronnie Candemark och Johan Holmér, Saab 

Ronnie Candemark är chef för strategiskt inköp på Support and Services inom Saab, och 

Johan Holmér är strategisk inköpare på Support and Services och partner account manager 

(PAM
12

) för Saabgruppen. 

 

Saab är ett mycket stort, globalt företag som grundades 1937 som flygplanstillverkare. De 

arbetar idag med förebyggande försvarsverksamhet, samhällssäkerhet, övervakningssystem, 

utrustningssystem för flyg, land, båtar etc. Omkring 30 procent är flygverksamhet. De 

försörjer den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar. De 

finns representerade över hela världen och utvecklar och förbättrar ständigt ny teknologi för 

att anpassa sig till kundernas behov. Totalt har Saab 12 500 anställda varav cirka 220 

inköpare, och de omsätter 25 miljarder SEK. Köpta varor och tjänster utgör en stor del i 

företaget. Företaget innefattar fem affärsenheter
13

: Aeronautics (arbetar med utveckling inom 

civil och militär flygteknik, och utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer Gripenplan och 

flygplanskomponenter), Dynamics (erbjuder stridsvapen, torpeder, robotar, 

undervattensfordon etc.), Electronic Defence Systems (försörjning av lösningar för 

övervakning, lokalisering och skydd av hot, sensor- och radarsystem, flygelektronik etc.), 

Security and Defence Solutions (försörjning av kommunikationssystem, datorer, luftburna 

varningssystem etc. samt lösningar för ökad samhällssäkerhet) och Support and Services 

(erbjuder integrerade supportlösningar, underhåll, logistik och tekniskt stöd till 

försvarsindustrin). I nästan alla större affärer är de flesta av de fem affärsenheterna 

inblandade. 

 

Saab känner av en tydligare dynamik på marknaden idag med anledning av att 

kommunikation och flöden går lättare till följd av bland annat globaliseringen. Däremot 

känner de ingen ökad osäkerhet. Stora och globala företag som Saab är oberoende av vad 

som händer lokalt på ett visst ställe; lokala händelser har ingen direkt påverkan på hur de 

                                                           
12

 PAM är ett sätt att jobba med leverantörer. Partners är stora koncerner som Saab samarbetar med. 
13

 Både Candemark och Holmér har tidigare arbetat på en av de andra fem affärsenheterna inom Saab varför 

de pratar utifrån två enheters perspektiv, men de anser sig vara ganska ”heltäckande” för hela Saabs 

verksamhet. 
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ska köpa in varor och tjänster. De märker dock av konsolideringen, det vill säga uppköp 

bland företag. Som alla företag, mer eller mindre, påverkas Saab till viss del av 

konjunkturen. Däremot anser de sig vara relativt okänsliga vad gäller 

konjunktursvängningar på grund av att de har mycket långsiktiga avtal. Både kund- och 

leverantörskontrakten är långa, och då menar de att det inte spelar någon roll om 

marknadsförhållanden ändras eller om en stor del av världen skulle sluta konsumera. Om 

någon del går sämre så är det någon annan som går bättre, så de menar att det går jämnt 

ut. Svängningar i omvärlden, bankkriser till exempel, kan dock påverka möjligheten till 

nya affärer för Saab. 

 

Candemark tror att det generellt sett blir så att många företag gör mindre själva vilket 

innebär att inköpen ökar, och följaktligen dess betydelse. Inom Saab har inköpsfunktionen 

fått alltmer fokus och en relativt stor inverkan på om företaget går bra eller dåligt. Den 

strategiska inköpsfunktion företaget har idag är inte mer än drygt ett år gammal. Saab 

understryker att det går ut på att arbeta effektivare med sin försörjningskedja och med 

leverantörerna, sänka kostnaderna, möjliggöra nya affärer, skapa en effektivare 

organisation till en optimerad kostnad som skapar mervärde och placera sig bättre än 

konkurrenterna. Att få alla delar att gå ihop på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt är en 

av Saabs styrkor, och där skapas värde. 

 

Konjunkturläget och ändrade marknadsförhållanden har ingen påverkan på om Saab 

väljer globala eller lokala leverantörer, just för att de har så långa kontraktstider. Runt 80 

procent av Saabs inköp sker utomlands. Det är för dyrt att byta ut leverantörer så de 

menar att de får ”gifta sig” med dem över långa tidsperioder. Det innebär att relationerna 

med leverantörerna fördjupas. Det som Candemark och Holmér anser vara anledningarna 

till att använda global sourcing är kunskapsnivå, tillgång till avancerad teknologi samt att 

de har myndighetskrav på sig vilket gör att vem som helst inte kan tillverka deras 

produkter, och då blir det i många fall större globala leverantörer. Kostnaden för 

leverantören är självklart viktig men det är långt ifrån det enda. De vill ha stor påverkan 

på att leverantörerna produktförbättrar och att deras process går snabbare, då blir det 

billigare. Saab säger dock inte nej till svenska leverantörer, bara de har kvalitet, 

långsiktighet och utvecklar sina produkter. Ett exempel är Kinnarps som levererar 

kontorsmöbler. Saab har ett stort leverantörsnätverk i Sverige, i Linköping bland annat, 

men på topp-tio-listan över de största leverantörerna finns inga svenska. Att de är ett 
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globalt företag på kundsidan innebär att de är ett globalt företag också ur ett 

sourcingperpektiv. En anledning till lokal sourcing är tradition, att, som Candemark säger, 

”så här har vi alltid gjort”. En annan fördel är att lokala leverantörer är geografiskt nära 

och transporten går fort. De kommer alltid att använda viss lokal sourcing, men 

förmodligen mycket mindre i framtiden. De kanske inte behöver de små lokala 

leverantörerna där inköpsvolymerna är små då det kostar pengar och inte är särskilt 

effektivt. Det handlar om ett visst lands regelverk, om de har restriktioner för att skydda 

sin höga teknologinivå till exempel. Det kan vara en orsak till att de väljer att köpa från 

ett annat land, även om den leverantören kanske inte är riktigt lika bra på alla sätt. Men 

eftersom Saab är ett globalt företag har de successivt lärt sig att hantera olika 

nationaliteter vilket är en styrka då de vet hur de ska agera vid affärsuppgörelser. 

 

När Saab väljer leverantörer tittar de på hur bra det går för dem, och är det ett företag i 

riskzonen så funderar de mycket på hur de ska arbeta med dem. Detta är något som beror 

på hur marknaden ser ut, konjunkturkänslighet och valutapåverkan. De vill känna att 

leverantörerna är stabila och att de kan klara en sämre orderingång, så en riskbedömning 

krävs. Detta för att minska sin utsatthet när konjunkturen svänger. De föredrar att 

leverantörerna verkar i flertalet länder på grund av att det då inte spelar så stor roll om ett 

land lider av sämre ekonomi medan de andra går bra. Konjunktursvängningar är ibland 

nationella, och har med andra ord en viss påverkan på strategierna då man vill minska sin 

utsatthet för risk. Vad gäller risker är det dock ingenting som Saab utsätts för i någon 

större utsträckning. För militära produkter finns däremot en del politiska risker, som 

avsaknad av beslut eller restriktioner från regeringar. Hur sådana produkter köps och säljs 

bestäms enligt regeringars regelverk. Valutarisker är också något som påverkar Saab, men 

företaget har en hel avdelning som arbetar med valutasäkringar så därför kan de hantera 

denna risk. De har snarare varit mer fokuserade på teknikinnehållet och att få sakerna i tid 

än pris. Kvalitet är oerhört viktigt och de tittar på totalkostnaden. 

 

Generellt inom Saab eftersträvas färre leverantörer. Det handlar om att konsolidera och 

hitta någon slags paketering och köpa mer av stora aktörer genom färre kontrakt som 

täcker större områden. Saab vill dock undvika single sourcing, men inte på grund av den 

stora risken vid konjunktursvängningar utan framförallt på grund av beroende. Strategin 

går ut på att ha minst två leverantörer för varje produkt. Vad gäller mindre leverantörer 

(definierat som företag med under 100 anställda) kan risken finnas att de går i konkurs när 
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konjunkturen vänder nedåt, eller att de inte har tillräcklig kapacitet för en snabb uppgång. 

Därför spelar även storleken på leverantören roll, men av fler anledningar än bara på 

grund av konjunkturen. Ser man till hela Saab händer det mycket sällan att leverantörer 

går i konkurs. Det handlar snarare om att ett företag kan bli uppköpt av ett annat, och att 

det företag som köper upp har en annan strategi. Men Saab ser inga större förändringar i 

leverantörsbasen, även om konjunkturen svänger. De menar att det beror på att de arbetar 

med mycket stora och globala aktörer. 

 

4.4 Gunilla Brommesson, Expander System Sweden AB 

Gunilla Brommesson är inköpschef på Expander System Sweden AB
14

. 

 

Expander är beläget i Åtvidaberg med historia som sträcker sig till 1950-talet. På 

företaget arbetar 27 anställda. De har expanderat ordentligt under senare år och har idag 

en omsättning på närmare 50 MSEK, samt försäljning över hela världen. Företaget har 

mycket produktutveckling och första patentet togs år 1985 följt av ett antal till sedan dess. 

De är ISO-certifierade och har både miljö- och vanlig kvalitetscertifiering. 

 

Glapp och slitage i maskinleder är ett problem och alla reparationer som följer av detta. 

Expander har utvecklat ett system för att helt eliminera problemet med ledslitage. Det 

unika expandersystemet har tagit ett steg längre än den raka axeln. Till skillnad från 

maskiner med raka axlar måste maskiner med denna lösning inte in på en verkstad och 

repareras, utan det kan lätt fixas ute i fält. Dessutom ges en tio års lång garanti på 

expandersystemet, vilket kan jämföras med de raka axlarna som håller i endast två till tre 

år. Själva produkten består av fyra delar, vilka tillverkas i tusentals olika varianter. Själva 

axeln tillverkas i Åtvidaberg medan övriga tre delar köps in som komponenter. 

Produktion finns förutom i Sverige också hos dotterbolag i USA, Tyskland och Polen. 

Expander känner inte av någon större konkurrens, då de kopior som finns på marknaden 

ligger långt ifrån företaget kvalitetsmässigt. 

 

Brommesson märker inte direkt av någon ökad dynamik på marknaden, och heller ingen 

större osäkerhet vad gäller exempelvis prognoser. Den skulle dock kunna anses som 

dynamisk i den bemärkelsen att man tydligt känner att karusellen vad gäller vilket 
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geografiskt område som ska köpas in från snurrar allt fortare. Det faktum att man för att 

hänga med måste göra sina inköp från de regioner som är mest lönsamma innebär att 

varifrån inköpen görs ändras ofta, vilket gör det svårare att skapa djupa relationer med 

leverantörer. 

 

Konjunkturkänsligheten hos Expander är relativt stor då efterfrågan på företagets 

produkter minskar i lågkonjunktur till följd av minskade byggen av vägar och lägenheter. 

Påverkan på omsättningen är dock inte lika stor då företaget även tillhandahåller 

reservdelar för vilka försäljningen ökar i lågkonjunktur, då kunderna passar på att fixa 

och serva maskiner när det är mindre jobb att göra. Det är alltså sortimentet som ändras 

med konjunkturen. Dock är högkonjunktur vad som föredras hos Expander med 

anledning av att det är då de har chansen att växa. Expander märker tydligt av 

konjunktursvängningar eftersom både deras kunder och leverantörer påverkas. Vad de har 

i beredskap för framtida konjunktursvängningar är att, som Brommesson uttrycker det, 

”skaffa fler ben att stå på”. Bredda sig genom att ha närvaro i fler länder då olika länder 

drabbas olika hårt vid kriser, och även pusha på försäljningen av reservdelar vid 

lågkonjunktur. Genom att även sälja reservdelar finns en efterfrågan på företagets 

produkter oavsett konjunktur. Säkerhetslager finns bara på standardprodukterna och hålls 

nere just för att inte stå med för stora lager om efterfrågan viker. Vad gäller axlarna som 

tillverkas i Åtvidaberg hålls inget lager alls då ledtiden är under 48 timmar. Stor 

flexibilitet i produktionen är mycket viktigt för att kunna anpassa sig till efterfrågan. Slår 

konjunkturen om från hög- till lågkonjunktur måste kostymen kunna anpassas. Detsamma 

gäller när det tar fart igen efter en lågkonjunktur; de måste se till att kapacitet finns. 

 

Expander söker aktivt nya leverantörer och sourcar både globalt och lokalt. 

Leverantörsbasen utvärderas idag ständigt till skillnad mot för ett par år sedan. Detta till 

följd av att företaget under hösten 2011 tog steget mot att göra inköp till en strategisk 

funktion. Anledningen till att det skedde förra hösten var att det helt enkelt låg i tiden att 

ta det steget, för att företaget skulle bli ännu mer lönsamt. Tidigare innebar inköp kort och 

gott anskaffning av material medan det idag är mer betydelsefullt för företagets framgång. 

De har idag delat upp sortimentet i olika grupper och ser det ur ett 

totalkostnadsperspektiv, och på mindre än ett år har stora besparingar gjorts till följd av 

strategier för inköp. 
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Expander har främst leverantörer i Sverige idag, relativt nära produktionen i Åtvidaberg. 

Men de har även flera utanför landets gränser (till exempel i Polen), några som sannolikt 

kommer att öka i antal längs med företagets utveckling. Framförallt lägre kostnader är en 

aspekt som talar för global sourcing enligt Brommesson. En anledning till att de söker sig 

till de europeiska östländerna är just därför att där finns betydligt billigare arbetskraft, så 

för produkter som kräver många mantimmar är det mer fördelaktigt att köpa in där än i 

Sverige där lönenivån är betydligt högre. Kvalitet och leveranssäkerhet är andra viktiga 

aspekter att gå efter vid sourcingbeslut. Just leveranssäkerhet är otroligt viktigt för att inte 

få stopp i produktionen, något som företaget har börjat mäta sedan inköpet fick en 

strategisk betydelse. Då Expanders styrka är produkter av hög kvalitet är 

kvalitetsaspekten ytterst viktig. Tekniknivån är inte alltid tillräcklig utomlands varför 

global sourcing ibland inte är ett alternativ. Lokal sourcing är enligt Brommesson att 

föredra vid låga volymer och vid kundanpassade snabbjobb då det inte är lönsamt att 

sourca globalt. Det kräver flexibilitet i produktionen och korta ledtider, vilket kräver att 

avståndet till leverantören inte är för stort. När intensiv kommunikation krävs med 

leverantören eller när en ny variant ska tillverkas på bara ett par dagar är det mest 

fördelaktigt att ha leverantören nära geografiskt sett. Om det som köps in är tungt är det 

också gynnsamt om leverantören inte finns alltför långt bort då frakten blir för dyr. Det 

gäller helt enkelt att få ihop delarna, vad som är smart att lägga långt bort respektive nära. 

Vid beslut om var ny leverantör ska sökas spelar inte konjunkturen någon avgörande roll 

för om valet faller på global eller lokal sourcing. Det är totalkostnaden som avgör. 

Däremot vilket land Expander väljer att sourca från kan påverkas av konjunkturen. Olika 

valutor måste hela tiden hållas under kontroll med tanke på ekonomisk instabilitet i vissa 

länder. Stiger en valuta för mycket kan det bli aktuellt att avsluta leverantörsrelationerna. 

I jakten på att hitta vad som är billigast ur ett totalkostnadsperspektiv kan även det 

geografiska avståndet påverka. Kortare ledtider och minskad risk är något att sträva efter. 

Under lågkonjunktur är det lättare att hitta leverantörer utomlands och starta upp 

samarbeten då leverantörerna har mindre att göra. Som köpare har man även en starkare 

förhandlingsstyrka då. Det är bättre för leverantörerna att tillverka och sälja lite billigare 

än att deras maskiner ska stå still. 

 

Risker som följer av valet att sourca globalt är främst transportrisken. Ett stort problem 

som uppstår vid högkonjunktur är när ledtider förlängs med flera månader. 

Valutafluktuationer är en annan risk till följd av både inköp och försäljning globalt. 
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Ytterligare en nackdel med global sourcing kan vara språkproblem och kulturskillnader i 

övrigt, som kan leda till dyra missförstånd. Risker med lokal sourcing är att företaget och 

leverantören träffas ofta och får ett kompisskap som kan vara svårt att komma ur. Känslor 

blandas in, och det kan vara svårt att ta sig ur detta. Det kan resultera i att företaget inte 

når sin fulla potential på grund av att de inte tänker rationellt. 

 

Gällande antal leverantörer föredrar Brommesson att använda sig av multiple sourcing, 

just för att stå på flera ben och minska riskerna som följer av exempelvis en instabil 

ekonomi. Har man bara en leverantör som står för en stor del av omsättningen är man 

synnerligen utsatt om denne skulle gå i konkurs eller prioritera andra kunder. Även 

leverantörens storlek spelar roll för Expander. Som köpande företag vill man vara viktig 

för leverantören och ha förtur. Därför kontrollerar de alltid på vilken plats de ligger som 

kund så att de kan försäkra sig om att leverantören bryr sig. Leverantörerna ska inte vara 

för stora men inte heller för små. En anledning till att inte välja för stora är att de ofta inte 

är så flexibla. Då stora leverantörer planerar långt i förväg är de inte speciellt 

anpassningsbara till ändringar i beställningar, vilket kan ses som en risk vid fluktuerande 

efterfrågan. Dessutom får man som inköpare en sämre förhandlingsstyrka gentemot 

leverantören, som i högkonjunktur då kan välja att prioritera andra kunder. Expander har 

en del outsourcing, och menar att det är något som påverkas av konjunkturen. Då det blir 

mindre jobb ser företaget till att lägga mer arbete hemma där de har anställda som de ändå 

måste betala ut lön till. 

 

4.5 Ulf Iversen, Väderstad-Verken AB 

Ulf Iversen är strategisk inköpschef på Väderstad-Verken AB
15

. 

 

Väderstad grundades år 1962 och har idag 900 anställda fördelat på tolv länder. Nästan 

700 arbetar i Väderstad utanför Mjölby medan resterande 200 arbetar i dotterbolagen som 

finns i runt om i Europa och i Ryssland. Under år 2011 hade företaget en omsättning 

uppgående till 1,7 miljarder SEK. Företaget tillverkar jordbruksmaskiner för 

jordbearbetning och sådd samt reservdelar och tillbehör till dessa, med lantbrukare som 

kundgrupp. De har produktion både i Väderstad utanför Mjölby och i det delägda bolaget 

Seed Hawk i Langbank i Kanada. I Sverige har företaget 80 procent av 

                                                           
15

 Hädanefter benämnt som Väderstad 
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marknadsandelarna, men i övrigt är konkurrensen i branschen hård. I Tyskland finns 

några av de största konkurrenterna. 

 

Väderstad är ett konjunkturkänsligt företag. Då de finansiella villkoren är dåliga och 

spannmålspriserna är låga gör lantbrukarna inga investeringar; de köper helt enkelt inga 

maskiner. Detta påverkar naturligtvis efterfrågan på Väderstads produkter. Däremot när 

de finansiella villkoren är bättre och priserna på spannmål börjar stiga blir lantbrukarna 

desto mer köpglada. Vad gäller konjunktursvängningar ger dessa ingen direkt effekt på 

Väderstad vid inträffandet, utan företaget känner av dem något senare. Den ökade 

globaliseringen är dock ingenting som Iversen märkt av i form av ökad instabilitet i 

världen och större osäkerhet på faktormarknaden. 

 

Det går aldrig att eliminera konjunkturkänslighet helt, men i den mån det går finns det 

vissa saker att göra. Väderstad tittar nu på så kallade flexkomponenter, vilket innebär att 

de väljer ut ett visst antal komponenter som de förbereder för outsourcing. Om något då 

händer, exempelvis att en maskin går sönder, så kan de snabbt lägga ut detta genom att de 

har förberett sig och redan har en klar leverantör. Detta är då ett sätt för Väderstad att 

förbereda sig inför en kommande högkonjunktur. 

 

För drygt fyra och ett halvt år sedan när Iversen började arbeta på Väderstad började allt 

mer fokus läggas på den strategiska biten hos inköp. Anledningen var att företaget växte i 

snabb takt och de insåg att inköpsfunktionen som tidigare varit en flaskhals nu behövde 

lyftas upp och anpassas till övrig standard på företaget. Det är större fokus på strategiskt 

inköp och sourcing idag. Samtidigt menar Iversen att allt eftersom företaget växer ökar 

kraven och för att stå sig i konkurrensen måste man vara kostnadseffektiv och då ligger 

det strategiska inköpet nära till hands. 

 

Väderstad har leverantörer både i Sverige och utomlands. Totalt har de cirka 100 stycken 

varav 20 procent i utlandet. De har koll på marknaden, vilka leverantörer som finns och 

som skulle kunna vara aktuella för dem när behov uppstår. Kvalitet och leveranssäkerhet 

är också mycket viktiga aspekter att beakta vid val av leverantör. Det spelar ingen roll hur 

billigt det är om det inte är hög kvalitet och leveransen inte kommer i tid. Väderstads 

produkter är inte de billigaste i branschen, men de har kvalitet och är tekniskt avancerade. 
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Enligt Iversen finns två huvudsakliga orsaker till att använda global sourcing. Dels är det 

vissa produkter som enbart tillverkas i andra länder varför de måste köpa utomlands. Dels 

kan totalkostnaden minskas och stora vinster kan göras. Men kunskap och kompetens är 

också något som spelar in. Väderstad sourcar till exempel från Tyskland då de där är bra 

på hydraulik. Att sourca globalt är något som är aktuellt för företaget just nu på grund av 

att de ökat inköpsvolymerna så pass mycket att det blivit lönsamt. De ser det ur ett 

totalkostnadsperspektiv. Vid mindre volymer passar det dock bättre att köpa in från 

närliggande leverantörer. Varför Väderstad sourcar lokalt beror enligt Iversen bland annat 

på att de köper in mycket tunga och otympliga produkter i stål. Transportkostnaden blir 

oerhört dyr om det skulle köpas från Asien. Samarbetet går lättare med lokala 

leverantörer och när produkter tas fram tillsammans med leverantörerna är det mycket 

smidigare att ha dem nära. Tidszoner, att man talar samma språk och har samma kultur är 

ytterligare faktorer som främjar valet av lokal sourcing. 

 

Att köpa från Tjeckien eller Slovakien innebär kortare ledtider och ingen tidsdifferens till 

skillnad från Kina. Vid kortare ledtider minskar osäkerheten, och om en snabb förändring 

krävs, till exempel till följd av förändringar i efterfrågan, är detta svårt att genomföra då 

det skeppas från en avlägsen leverantör. Det värsta scenariot då kan vara att behöva skrota 

vissa leveranser. 

 

Politiska situationer och instabilitet, risk för krig etc. är något som eventuellt skulle kunna 

få Väderstad att byta en global leverantör mot en lokal. Vad som istället kan resultera i ett 

val att byta en lokal leverantör mot en global vid ändrade marknadsförhållanden är 

ekonomiska fördelar genom att köpa från lågkostnadsländer och genom det bli ännu mer 

konkurrenskraftig. 

 

Det politiska läget, valutafluktuationer och handelshinder ser Iversen som de största 

riskerna med global sourcing. Vid inköp från lågkostnadsländer kan även kvaliteten vara 

sämre. Vad gäller fästelement lades en strafftull på 85 procent på om de köptes från Kina 

vilket blev enorma mängder pengar, så därför föredrar Väderstad att köpa dessa produkter 

från andra länder, till exempel i Sydeuropa. 90 procent av företagets tillverkning går på 

export, och av den anledningen spelar valutor en stor roll. Konjunkturen påverkar ofta den 

svenska kronan i stor omfattning; den brukar vid lågkonjunktur sjunka till botten, oavsett 
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hur bra det går för Sverige. Väderstad använder då valutasäkringar, men där finns en 

osäkerhet eftersom det bygger på spekulationer. 

 

När Väderstad växer kan lokala leverantörer ofta växa med dem. Risken finns dock att 

vissa inte har viljan eller förmågan att växa i samma takt. Krav i form av godkänt 

kvalitetsledningssystem, mätutrustningar etc. ökar från år till år, och då inköpsvolymerna 

ökar måste leverantörerna skaffa snabbare och effektivare maskiner vilket inte alltid är 

möjligt. Då kan Väderstad behöva byta ut en av de mindre lokala leverantörerna, något 

som i värsta fall kan orsaka arbetslöshet och kanske konkurs hos denne. 

 

Väderstad har en strategi att inte ha så många leverantörer, utan att ha ett lämpligt antal 

inom varje produktområde. Ju färre leverantörer, desto mer tid kan de spendera på varje 

leverantör, få en bättre relation och vid exempelvis konjunktursvängningar ha en bättre 

kontroll och kunna samarbeta med leverantören. De har minst två leverantörer för varje 

strategiskt produktområde, men bara en leverantör, single sourcing, för varje artikel inom 

produktområdet. Single sourcing kan innebära risker i form av till exempel ett alltför stort 

beroende, men tack vare att Väderstad har minst två leverantörer för själva 

produktområdet minskar de denna risk. Detta eftersom båda leverantörerna tillverkar 

liknande produkter, men i olika varianter, och skulle en av dem försvinna kan den andra 

börja tillverka fler varianter. Väderstad lyckades dock undgå att förlora leverantörer via 

konkurser under finanskrisen. Väderstad vill vara en så stor kund hos leverantören som 

möjligt för att bli prioriterade. Olika marknadsförhållanden påverkar vilken storlek de 

väljer på sin leverantör, just av den anledningen att det blir dyrt om leverantören väljer att 

bortprioritera dem som kund i högkonjunktur så att de får brist på någon komponent och 

produktionsflödet påverkas, vilket är större risk med stora leverantörer. Det är också 

viktigt att välja sådana leverantörer där förhandlingsstyrkan inte försvagas nämnvärt i ett 

visst konjunkturläge. Outsourcing är något annat som Väderstad använder sig av. Denna 

strategi påverkas av konjunkturen på så sätt att om efterfrågan och tillverkningen ökar vid 

högkonjunktur så outsourcas en del eftersom de inte hinner med att göra allt själva. Vid 

lågkonjunktur blir det istället insourcing, det vill säga att de plockar hem all produktion. 

Genom att outsourca vissa delar under högkonjunktur blir det inte lika stor skillnad i 

användningen av produktionskapaciteten i Väderstad. Konjunkturen finns där, men det 

gäller att tänka långsiktigt för att skapa en vardag som fungerar i alla lägen. 
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5 Analys 

Analysen inleds med en diskussion om huruvida fallföretagen märker av en större 

osäkerhet i omvärlden, då det kan vara en förklaring till hur stark påverkan konjunkturen 

har på deras sourcingstrategier. Därefter följer ett avsnitt om strategiskt inköp och hur 

företagen ser på det. Om ett företag har ett mer strategiskt fokus på inköp tyder det på att 

det ligger mer tanke bakom sourcingbeslut och att företag strävar efter att uppnå ett högre 

värdeskapande. Analysen behandlar sedan de aspekter för och emot global respektive 

lokal sourcing som företagen lyft fram, där dessa aspekters eventuella påverkan av 

konjunkturen diskuteras. Beroende på om förändrade marknadsförhållanden har någon 

inverkan på aspekterna kan vi uttala oss om en eventuell inverkan av konjunkturen på 

valet av en global respektive lokal sourcingstrategi. van Weeles (2010) figur används 

därefter för att analysera sambandet mellan värde, kostnad och risk och för att visa om 

värdet påverkas av ändringar i aspekterna till följd av en konjunktursvängning, något som 

då innebär att ett strategibyte kan bli aktuellt. Slutligen analyseras hur stark konjunkturens 

påverkan är på sourcingstrategier för antal leverantörer, storlek på leverantör och 

outsourcing för att kunna säga något generellt om sourcingstrategier, och inte bara global 

respektive lokal, varefter en slutdiskussion avslutar analyskapitlet. 

5.1 En dynamisk omvärld 

Konjunktursvängningar är ingen ny företeelse, men enligt bland andra Abrahamsson och 

Karlöf (2011) ökar dynamiken på marknaderna, något som förutses tillta under närmsta 

åren. Att dynamiken ökar är något de svenska tillverkningsföretagen uppmärksammat på 

olika sätt, men de understödjer inte vad Lind (2011) säger då hon menar att snabba 

svängningar i konjunkturen leder till en större osäkerhet hos företagen (InköpsJournalen). 

 

Inledningsvis framhåller HTC att för 20 år sedan var det på många sätt en mer skyddad 

verkstad, utan exempelvis Internet och mobiltelefoner. Men var det kris någonstans så var 

det kris överallt, precis som det är idag. Ekonomiska kriser leder bevisligen till 

konsekvenser för många företag genom allmän osäkerhet, minskad orderingång och 

konkurser (InköpsJournalen, 2011), men det är inget nytt utan så har det alltid varit. Visst 

fanns det en osäkerhet då, och det gör det nu, men den är inte större idag. Lamoreaux 

(2011) argumenterar för att prognostisering blir allt svårare i dagens dynamiska 
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företagsklimat då marknadsförhållanden ständigt ändras, men Midsona och Expander 

tycker inte att de upplever en sämre tillförlitlighet i prognoser. I övrigt är samtliga företag 

i studien samstämmiga; inget av dessa känner av någon märkbart ökad osäkerhet till följd 

av en ökad dynamik i omvärlden. Av den anledningen kan tänkas att de heller inte lider 

av de förändringar som Rendon (2005) menar ständigt inträffar i såväl den interna som 

den externa omgivningen.  

 

Trots att företagen inte känner av någon större osäkerhet nämner flera av dem att de ändå 

märker av en ökad dynamik. Expander anser att utvecklingen på marknaden går fort, i den 

bemärkelse att vilket geografiskt område som är mest lönsamt att köpa in från ändras allt 

oftare. För att hänga med måste man söka sig till de regioner som är mest attraktiva att 

köpa in ifrån. Saab märker av en ökad dynamik i kommunikation och flöden som går 

mycket lättare idag samt i konsolideringen av företag, något även Midsona instämmer i. 

Midsona nämner att för att hänga med vid förändrade marknadsförhållanden måste de i 

tuffare tider ställa högre krav på sig själva. HTC menar att förändringar inneburit bättre 

transport och logistik, större valmöjligheter och bättre möjlighet att konkurrensutsätta sina 

leverantörer. Det hänger ihop med det som Abrahamsson och Karlöf (2011) påpekar; att 

världens ekonomier integreras och knyts allt närmare varandra, och att det är något som 

innebär ett större beroende. HTC säger dock att det större beroendet inte är något de 

känner av, utan företaget ser bara fördelar med globaliseringen. Som framgår av teorin 

sker förändringar på marknaden hela tiden och att allt sker så mycket snabbare är 

utmärkande för globaliseringen idag (Ekonomifakta, 2012), något som fallföretagen ändå 

understödjer även om de inte upplever en större osäkerhet till följd av det. Om företaget 

är konjunkturkänsligt eller inte verkar inte spela någon roll här, då samtliga företag är 

eniga gällande att en ökad osäkerhet inte upplevs. 

 

5.2 Mot ett strategiskt inköp? 

Som framgick i teoriavsnittet har stora förändringar ägt rum i inköpsfunktionen, och 

bland andra van Weele (2010) menar att till skillnad från tidigare då inköp endast sågs 

som en kostnadspost har synen ändrats på så sätt att inköp idag ses som något som bidrar 

till årets resultat. HTC är av precis samma åsikt, och betonar även att inköp idag 

betecknas som en resurs. Inom Saab har allt större fokus lagts på inköpsfunktionen då den 

har en relativt stor inverkan på om företaget går bra eller dåligt. Även Expander 
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understryker att på vilket sätt inköp hanteras är betydelsefullt för företagets framgång. Det 

är i linje med vad Rosell (2006) menar med att inköp utgör en grundsten i företag vilket 

visar att teori och praktik här överensstämmer. 

 

Den traditionella synen på inköp innebär att syftet med inköp är att säkra nivåer på 

råvaror och komponenter. På samma sätt beskriver Expander att inköpsfunktionen 

tidigare såg ut. Lind (2010) argumenterar dock för att det inte är helt ovanligt ute i 

företag, både hos företagsledningen och inköpare, att synen på inköp inte har ändrats. 

Även Handfield et al. (2011) pekar på att många företag inte insett hur viktigt inköp är 

och att det borde vara av hög prioritet. Vad inköpscheferna i de svenska 

tillverkningsföretagen i studien sagt, varav flera sitter i ledningen, stämmer inte överens 

med vad Lind och Handfield et al. observerat. Midsona påpekar direkt att inköp har fått 

en helt ny roll i företaget, och samtliga företag är överens om att det är större fokus på det 

strategiska inköpet idag, och deras eget handlande styrker det. Som nämns i teorin belyser 

flertalet författare, exempelvis van Weele (2010) och Rendon (2005), att inköp fått en 

alltmer strategisk roll i företag vilket överensstämmer med fallföretagens uttalanden. Att 

de tagit inköpsfunktionen till en strategisk nivå visar att de inte längre är kvar i det 

traditionella, utan att de förstått att sättet att hantera inköp på påverkar deras 

värdeskapande. Dessutom innebär det strategiska att sourcingbesluten är noga 

genomtänkta och övervägda, vilket är väsentligt då de upplever en ökad dynamik i 

omvärlden. 

 

Gustavsson (2011) argumenterar för att inköpare i ökad omfattning får mer respekt från 

ledningen, och framhäver att inköpschefer i större utsträckning får en plats i ledningen 

(Transport & Logistik Idag, 2011). Att inköp idag vanligen har mandat i ledningsgruppen 

är något HTC också uppmärksammat, något som skiljer sig från förr då inköp var 

organiserade under produktion eller ekonomifunktionen. HTC menar även att företag idag 

insett vilken potential det finns inom inköp. Tidigare var det ekonomer som tillsattes på 

VD-posten, medan det idag i allt större utsträckning är logistik- eller inköpschefer som 

hamnar där. Det visar att fokus på inköpsfunktionen har ökat. Handfield et al. (2011) 

menar att företag utvecklar ett progressivt och strategiskt inköp i syfte att förbättra eller 

behålla sin konkurrenskraft. Det är med största sannolikhet en drivkraft bakom 

fallföretagens beslut att gå över till ett strategiskt inköpsarbete. Expander förklarar att 

anledningen till att gå över till ett strategiskt inköp var att det låg i tiden att ta det steget, 
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och då av den anledningen att öka lönsamheten i företaget. Även Saab menar att de blir 

mer konkurrenskraftiga genom rätt hantering av inköpsfunktionen. Väderstad började 

placera mer fokus på inköpsfunktionen i samband med företagets snabba tillväxt för 

knappt fem år sedan då inköp länge varit en flaskhals. I grund och botten följer strategiskt 

inköp av strävan efter att skapa värde, såväl för kunden som för företaget, vilket kräver att 

företag kan stå sig i konkurrensen.  

 

Under de senaste tio åren har inköpsfunktionen i organisationer fått ett så ordentligt 

genomslag i flera stora företag att det kommit att benämnas ”the rise of the purchasing 

tiger” (Cheverton & van der Velde, 2010). Att det är framförallt i stora företag kan bero 

på att de kan tänkas vara mer komplexa och hanterar större volymer, och då blir det extra 

viktigt att bevaka kostnaderna då de kan dra iväg ordentligt om man tappar kontrollen. Att 

hålla koll på inköp och utforma strategier för det blir viktigt då besparingar där får ett så 

pass stort utslag på årets resultat. Vad gäller strategier för sourcing har fallföretagen även 

utformat det, och baserat på Rendons (2005) uttalande om att strategisk sourcing ökar 

möjligheterna till värdeskapande och att det är av den anledningen företag utformar 

sourcingstrategier framgår det att just värdeskapande är väsentligt hos företagen. 

Expander påpekar att företaget regelbundet utvärderar sin leverantörsbas och tittar aktivt 

på nya leverantörer, något som inte var fallet för mindre än ett par år sedan. Ser man till 

fokusökningen på leverantörsbasen bland företagen i studien kan det ligga något i det van 

Weele (2010) säger, nämligen att hur starkt ett företag står sig i konkurrensen är 

omedelbart relaterat till hur stark leverantörsbasen är, och det kan även relateras till att 

Handfield et al. (2011) hävdar att företag i allt större utsträckning insett hur viktigt det är 

att ta väl hand om sin leverantörsbas. För att inte tappa konkurrenskraft måste företag 

arbeta med sin leverantörsbas, och det har samtliga fallföretag insett. Abrahamsson och 

Karlöf (2011) argumenterar för att en förändring syns i att företags relationer till 

leverantörerna blir djupare, och att dessa står för en större del av företagets 

värdeskapande. Det är precis som Saab ser på saken då företaget lyfter fram att generellt 

sett gör många företag mindre själva vilket betyder ökade inköp, och följaktligen att 

leverantörsrelationerna får större betydelse. 
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5.3 Aspekterna bakom företagens val av 

sourcingstrategi i förhållande till konjunkturen 

5.3.1 Global sourcing 

Ett beslut att fatta i syfte att bygga upp en stark leverantörsbas är om global eller lokal 

sourcing ska tillämpas (van Weele, 2010). Då världen blir alltmer global och integrerad 

får företag lättare tillgång till en större mängd leverantörer (Handfield et al., 2011), vilket 

får svenska tillverkningsföretag att i allt större utsträckning söka sig utanför Sveriges 

gränser. Med andra ord finns idag bättre möjligheter för företag att hitta de leverantörer 

som motsvarar deras krav och preferenser. 

 

För global sourcing 

I nedanstående tabell visas en sammanställning av de anledningar till att sourca globalt 

som fallföretagen räknat upp, samt om konjunkturen har någon inverkan på valet av 

sourcingstrategi vilket beror på om och i sådana fall hur aspekterna påverkas. 

 

 

 

Anledningarna till att använda global sourcing skiljer sig relativt mycket mellan våra 

fallföretag. Det är dock inte så konstigt med tanke på att företagen verkar i olika 

branscher och köper in olika typer av insatsvaror. Det framgår att kostnadsreducering är 

Figur 6. Aspekter för global sourcing 
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den vanligaste anledningen till att sourca globalt, och den nämns av Expander, HTC, 

Midsona och Väderstad. För Saab spelar dock inte kostnaden lika stor roll, utan företaget 

menar att till exempel teknikinnehåll är viktigare. I litteraturen vi studerat är minskning 

av kostnaderna en av de två vanligast förekommande anledningarna till global sourcing 

och återfinns hos Dutton (2008), Handfield et al. (2011), Mohamad et al. (2009) och van 

Weele (2010). Enligt Monczka et al. (2010) och Enarsson (2006) följer stora 

kostnadsbesparingar av exempelvis billigare arbetskraft, vilket är något Expander tar upp 

som anledning till inköp från Östeuropa. Att alla företag sourcar från lågkostnadsländer 

visar på att kostnadsaspekten är viktig. Flera författare, däribland Enarsson (2006) och 

Wilding (2007), understryker att om företag inte tar hänsyn till alla kostnader inköp 

medför kan den slutliga totalkostnaden bli högre än de väntat sig. Det är en risk som ökar 

när konjunkturen svänger utan förvarning vilket kan medföra oförutsedda kostnader och 

ändrade priser. Stämmer inte de marknadsförhållanden som företag utgått från i sin 

totalkostnadsanalys för inköpen, vilket kan bero på snabba konjunktursvängningar, blir 

kanske inte kostnadsreduceringen så stor som de räknat med, eller så kan kostnaderna i 

värsta fall till och med öka. Därigenom skapas mindre värde vilket kan hänföras till det 

van Weele (2010) betonar; att lägre kostnader skapar högre värde. Kostnaderna skulle 

kunna öka i form av ökad kapitalbindning eller brist på någon insatsvara, vilka är exempel 

på större risker när konjunkturen vänder upp efter en lågkonjunktur och det blir tryck på 

faktormarknaden och längre ledtider (Inköp+Logistik, 2011). Således kan det konstateras 

att konjunkturen har en påverkan på kostnadsreduceringens utfall. Dessutom ingår så 

mycket mer i den totala kostnaden när företaget sourcar globalt, så trots att själva 

inköpspriset i ett lågkostnadsland är lägre än i Sverige kan konjunkturen leda till att 

totalkostnaden vid global sourcing överstiger totalkostnaden för lokal sourcing. 

 

Den andra aspekten som togs upp av fler än ett företag är kunskap och kompetens som 

Saab och Väderstad betonar är viktigt att deras leverantörer besitter, och ibland finns helt 

enkelt inte tillräckligt hög sådan hos svenska leverantörer. Denna aspekt har vi bara funnit 

stöd för hos Dutton (2008). En viss påverkan från konjunkturen kan finnas här. Under 

lågkonjunktur ökar arbetslösheten (Boyes & Melvin, 2012), och när ekonomin då går mot 

lågkonjunktur innebär det att leverantörerna skär ner på personal och av den anledningen 

minskar leverantörens totala kompetensnivå om personer som får gå besitter hög 

kompetens. Detta kan skada det köpande företaget genom exempelvis sämre kvalitet på 

inköpt material, vilket i så fall är förödande då kvalitet är mycket viktigt för samtliga 
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fallföretag. Resultatet av detta blir ett försämrat kundvärde i form av sämre kvalitet på 

vad kunden köper. Av den anledningen att avståndet till globala leverantörer är längre är 

det svårare att kontrollera dessa, varför sämre kvalitet till följd av personalnedskärningar i 

lågkonjunktur därav tar längre tid att upptäcka. Genom att välja lokal sourcing här istället 

kan företagen lättare kontrollera leverantörerna och därigenom agera snabbare vid en 

eventuell försämring i kvalitet. HTC pratar också om kompetens som en fördel med att 

sourca globalt, men de syftar på att inköpsfunktionen förses med kompetens. Om 

konjunkturen svänger mot högkonjunktur innebär det att inköparna blir mer kompetenta 

inom global sourcing då det blir mer jobb för inköpare, och vid en svängning mot 

lågkonjunktur blir det viktigare att hålla koll på leverantörerna och se till att allt flyter på 

på grund av förändrade marknadsförhållanden. Därmed har konjunkturen en påverkan på 

strategivalet utifrån denna aspekt. Saab nämner vidare teknologi som en av anledningarna 

till global sourcing, och flera författare säger att tillgång till avancerad teknologi ibland 

bara kan hittas hos globala leverantörer. Vad gäller teknologi påverkas den dock inte av 

en konjunktursvängning. Sourcar företag från ett visst land för att de är bäst på den 

teknologi de behöver ändras inte det på grund av ändrade marknadsförhållanden, eftersom 

teknologinivån fortfarande är densamma. 

 

Tillgång till material är ytterligare en aspekt, och något som i vissa fall bara finns 

tillgängligt utanför egna landets gränser (Dutton, 2008), vilket är en av anledningarna 

Midsona lyfter fram för global sourcing. Enligt Crone (2002) är det dessutom en av de 

största anledningarna till att företag bortprioriterar lokal sourcing. Det Midsona behöver 

är svåråtkomligt i Sverige och ibland även i Europa, varför mycket köps från Asien och 

framförallt Kina. Genom att sourca därifrån slår de två flugor i en smäll: de får tag på vad 

de behöver till ett lågt pris. Väderstad erfarar ett liknande problem, nämligen att 

tillverkning av vissa av de produkter de behöver bara sker utanför Sverige. Av den 

anledningen tvingas de söka sig utanför Sveriges gränser. En konjunktursvängning har på 

grund av detta ingen påverkan på strategivalet då företagen är tvungna att sourca från en 

viss del av världen om det material eller den insatsvara de behöver bara finns där - 

förändrade marknadsförhållanden har ingen makt här. Här handlar det om att anpassa sig 

och att jobba med risk management, något som HTC understryker vikten av. 

 

Slutligen nämns myndighetskrav som en sista aspekt av Saab, en aspekt som inte tas upp 

i litteraturen. Förklaringen till det ligger troligtvis i att det är något som inte är aktuellt för 
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företag generellt sett, även om många företag har vissa krav på sig att leva upp till. Ett 

exempel är kvalitetskrav som Midsona har, vilket gör att de inte kan sourca varifrån som 

helst. För Saab krävs vanligtvis stora och globala leverantörer med anledning av att vilken 

leverantör som helst inte kan tillverka deras produkter. Flera av företagets produkter 

tillverkas åt försvaret, och för dessa är det ytterst viktigt att vissa krav uppfylls. 

Konjunkturen har ingen påverkan här eftersom om det föreligger myndighetskrav så går 

det inte att byta leverantör hur som helst. Företaget får då helt enkelt hantera de 

eventuella riskerna och kostnaderna som uppstår till följd av ändrade 

marknadsförhållanden. Ett stort företag som Saab kan hantera detta, något som styrks av 

deras uttalande att de inte upplever några direkta risker med global sourcing. 

 

Att hitta stora leverantörer verksamma i flera länder blir möjligt vid global sourcing, 

något som Saab lyfter fram som en fördel och menar är något de försöker uppnå. Detta 

leder bland annat till minskad konjunkturkänslighet hos det köpande företaget. Finns 

leverantören bara i ett land och en stor kris i det landet inträffar påverkas båda företagen i 

hög grad, men genom att leverantören verkar i många länder påverkas köparen inte 

nämnvärt av en händelse i ett specifikt land. Till följd av att konjunktursvängningar finns 

både inom stater och internationellt och att de nationella svängningarna inte alltid 

sammanfaller (Croushore, 2011) påverkas inte Saab av nationella svängningar i någon 

större omfattning tack vare att leverantörerna är verksamma i flera länder. Saab menar 

alltså att konjunkturen har en viss påverkan på valet av strategi för leverantörens 

geografiska utsträckning då de vill minska sin utsatthet för risk. En anledning till att 

övriga fallföretag som är några storlekar mindre än Saab inte nämner att de söker 

leverantörer som är verksamma i flera länder kan vara att deras förhandlingsstyrka skulle 

bli minimal hos så pass stora leverantörer. Det skulle kunna resultera i att företaget 

tvingas gå med på ogynnsamma köpvillkor, eller att de i högkonjunktur bortprioriteras då 

leverantörerna i regel får mer att göra och måste prioritera bland sina kunder och då gärna 

väljer större kunder. Saab däremot har god chans till bra förhandlingsstyrka tack vare sin 

storlek. 

 

Emot global sourcing 

I nedanstående tabell visas en sammanställning av de anledningar till att inte sourca 

globalt som fallföretagen räknat upp, samt om konjunkturen har någon inverkan på valet 

av sourcingstrategi vilket beror på om och i sådana fall hur aspekterna påverkas. 
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Vad gäller aspekter emot svarade fallföretagen mer lika än vid aspekter för global 

sourcing, då många av dem nämndes av fler än ett företag. Aspekterna emot är också 

något mer samstämmiga med litteraturen. Den vanligaste aspekten som talar emot global 

sourcing är enligt studiens fallföretag valutafluktuationer, vilket stöds av Handfield et 

al. (2011) och Monczka et al. (2010). Alla nämner detta utom HTC som har hälften av 

sina leverantörer utomlands varför även de borde påverkas av valutaförändringar. Att de 

inte nämner det kan bero på att en stor andel inköp görs från Sverige eller att de handlat i 

rätt valutor och att valutafluktuationerna inte påverkat dem negativt. Med anledning av 

både inköp och försäljning i olika valutor måste fallföretagen hela tiden ha kontroll över 

vad som händer med valutorna i de länder de har någon koppling till, och vissa länders 

valutor är mer instabila än andra, bland annat med anledning av konjunktursvängningar. 

Att valutaförändringar kan vara antingen positiva eller negativa för företag (Monczka et 

al., 2010) påverkar om företaget ska stanna hos leverantörer i ett visst land eller leta nya i 

andra länder. Expander anser att det kan gå så långt att för stora förändringar i en valuta 

Figur 7. Aspekter emot global sourcing 
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kan leda till att leverantörsrelationer avslutas. Midsona är mycket känsligt inför 

valutaförändringar, men de använder inga valutasäkringar då de har möjlighet att anpassa 

försäljningspriset på sina produkter. Väderstad och Saab använder sig däremot av 

valutasäkringar, vilka Väderstad förklarar baseras på spekulationer varför det finns en 

viss osäkerhet ändå. Saab som är ett så pass stort företag har inga problem med att ha en 

hel avdelning som ägnar sig åt detta, vilket gör att de inte är särskilt utsatta för att drabbas 

av några större problem inom det området. Företag kan alltså hantera och till viss del 

skydda sig mot dessa, men att majoriteten av företagen påtalar denna risk samt att Saab 

har en hel avdelning som jobbar med det visar att det är en betydande risk. Enligt 

Monczka et al. (2010) framgår att risken för förändringar i den totala inköpskostnaden till 

följd av valutafluktuationer är särskilt stor om världsekonomin är instabil, vilket ofta är 

fallet i lågkonjunktur eller en effekt av att konjunkturen vänder. Då en svängning i 

konjunkturen påverkar valutor har konjunkturen följaktligen en påverkan på strategival 

här då lokal sourcing bör vara att föredra om företag vill undvika ogynnsamma 

valutafluktuationer. 

 

Efter valutafluktuationer är transportrisk, längre ledtider, det politiska läget och sämre 

kvalitet de vanligaste aspekterna som talar emot global sourcing enligt fallföretagen. 

Handfield et al. (2011) pekar på transportrisk och längre ledtider som konsekvenser av 

längre geografiskt avstånd. Båda dessa aspekter tar Expander och HTC upp som två 

viktiga faktorer. Transportrisk påverkas inte av konjunkturen då risken för att något 

händer på vägen är oberoende av hur rådande konjunkturläge ser ut, även om 

transportrisken i sig kan få företag att välja en närmare leverantör. Ledtiden varierar med 

konjunkturen, men det gäller oavsett varifrån företaget väljer att sourca. Därför innebär 

inte en längre ledtid, vilket är fallet i högkonjunktur (Inköp+Logistik, 2011), ett 

incitament att välja en leverantör i en region vilken företag har ett kortare geografiskt 

avstånd till då ledtiderna även blir längre där. En annan aspekt som tas upp emot global 

sourcing av fler än ett av fallföretagen är politisk risk. Saab och Väderstad menar att i 

landet varifrån de köper in eller funderar på att köpa in kan ett sådant politiskt läge råda 

att det utgör ett hinder, vilket återfinns i litteraturen hos Monczka et al. (2010) och van 

Weele (2010). Det kan kanske inte göra att företagen väljer att sourca lokalt istället, men 

från en annan del av världen. Väderstad tittar också på den allmänna instabiliteten i ett 

visst land, och konjunktursvängningar kan vara vad som ger upphov till detta. Innan 

sourcing påbörjas från ett land bör en noggrann utvärdering av dess ekonomi och politik 
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genomföras, speciellt med anledning av att det kan bli kostsamt om oförutsedda problem 

inom dessa områden uppstår på grund av instabilitet orsakat av konjunktursvängningar. 

Om ett land inte klarar av att hantera en konjunkturnedgång särskilt bra kan det få 

konsekvenser för leverantörerna i landet och därmed också för de köpande företagen. 

Detta visar att konjunkturen har en påverkan på strategival utifrån denna aspekt. Att 

kvaliteten är sämre utanför Sverige nämns i samband med sourcing från 

lågkostnadsländer av HTC, Väderstad och Midsona, och det är inget nytt att man faktiskt 

får vad man betalar för. HTC menar att ett vakande öga ibland kan behövas då vissa varor 

inte alltid uppnår de kvalitetskrav det står att de gör. Som nämnts ovan kan konjunkturen 

påverka sysselsättningen (Silf, 2012), så i lågkonjunktur kan leverantörerna bli av med 

duktiga arbetare vilket kan leda till sämre kvalitet på inköpta varor och därmed sämre 

kvalitet på det företaget sedan producerar och säljer till kund, vilket i sin tur minskar 

kundvärdet. Detta visar att konjunkturen kan få företag att istället välja lokal sourcing, där 

de lättare kan bevaka leverantörerna för att så gott det går förhindra inköp av produkter av 

lägre kvalitet. Detta har att göra med en annan aspekt Midsona nämner, nämligen att ett 

längre geografiskt avstånd minskar möjligheten till kontroll och bevakning av 

leverantörerna, vilket Lind (2010) argumenterar för. Det är mycket svårare och mer 

komplicerat och tidskrävande att åka och besöka avlägsna leverantörer än sådana som 

befinner sig närmare varför aspekten i sig kan påverka strategivalet, men den har 

ingenting med konjunkturen att göra; konjunkturen gör bara att det blir viktigare att hålla 

leverantören under kontroll. 

 

Expander tar upp skillnader i språk och kultur som något som kan vara en nackdel vid 

global sourcing då kostsamma missförstånd kan uppstå. Denna aspekt dyker upp hos 

flertalet författare: Handfield et al. (2011), Monczka et al. (2010), Tunisini et al. (2011) 

och van Weele (2010), vilket visar på att det, åtminstone i teorin, är en betydande aspekt. 

Saab upplever dock inte detta som ett problem, vilket kan förklaras av att de är ett så stort 

internationellt företag med många internationella affärer och därmed har de stor kunskap 

om hur olika nationaliteter bör hanteras. Språk- och kulturskillnader är dock inget som 

påverkas av konjunkturen då dessa alltid finns där, så konjunkturen har ingen påverkan 

här. 

 

Vidare räknas otillräcklig tekniknivå, handelshinder och leveranssäkerhet upp som 

ytterligare aspekter emot global sourcing, av vilka inga nämns i den studerade litteraturen. 
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Enligt litteraturen är tillgång till avancerad teknologi en aspekt för global sourcing då det 

egna landet inte alltid besitter en så hög nivå som krävs, men i Expanders fall är den höga 

tekniknivå de är i behov av inte alltid tillräcklig utomlands. Detta kan bero på 

produkttypen; att en sådan hög teknologi som behövs för tillverkning av deras produkter 

främst kan fås tag på i Sverige, medan för andra företag kan situationen vara den 

omvända, det vill säga att den bara finns i något annat land. Att välja sourcingstrategi 

utifrån otillräcklig tekniknivå kan antas vara oberoende av konjunkturen då ett företag 

helt enkelt sourcar lokalt om de anser att tekniknivån är otillräcklig utanför egna landets 

gränser. Väderstad tar upp handelshinder som en av anledningarna till att avstå från 

global sourcing, medan Woo-Tsong et al. (2006) talar om inga handelshinder som en 

aspekt för lokal sourcing. Handelshinder är dock något som tas bort i allt större 

utsträckning (Scholte, 2005), vilket sannolikt kan ligga bakom det ökade intresset för 

global sourcing. Men i vilket fall så har konjunkturen ingen påverkan på tullar och dylikt 

vilket följaktligen innebär att den inte har någon påverkan på handelshinder, och således 

inte heller på företagets val av sourcingstrategi. Midsona pekar slutligen på att 

leveranssäkerheten kan bli sämre vid global sourcing på grund av det långa geografiska 

avståndet. Som framgår i litteraturen är osäkerhet ett större problem vid längre ledtider 

eftersom så mycket ska interagera och allt ska fungera för att leveranserna inte ska 

försenas. Då längre ledtider och transportsträcka kräver bättre prognostisering och då 

detta i regel blir svårare vid instabilitet på marknaden finns här en viss påverkan av 

konjunkturen. Dock bör tilläggas att sämre leveranssäkerhet också är fallet vid kortare 

geografiskt avstånd när ekonomin är instabil. Det betyder att även om konjunkturen 

påverkar leveranssäkerheten så gör den det oavsett avstånd och det är inte säkert att den är 

bättre vid ett kortare sådant, utan det beror mer på den specifika leverantören. 

 

Många av aspekterna rörande global sourcing kopplas till geografiskt avstånd. Expander, 

Väderstad och HTC uttrycker att konjunkturen kan ha en påverkan på varifrån de väljer 

att sourca. Då leverantörer som befinner sig närmare geografiskt sett är mer flexibla och 

anpassningsbara till förändringar i beställningsvolym (Enarsson, 2006; Handfield et al., 

2011; Wilding, 2007) föredras i allmänhet dessa vid ekonomisk instabilitet. Flexibilitet 

hör bland annat ihop med kortare ledtider vilket är vad Expander, Väderstad och HTC 

strävar efter. Om ekonomin är instabil blir risken högre med längre ledtider än med 

kortare menar HTC, exempelvis i form av onödigt hög kapitalbindning i lager eller 

otillräckligt med material så att kundernas fulla behov inte kan tillgodoses. Ett närmare 
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geografiskt avstånd är då att eftersträva för att lättare kunna anpassa sina inköp till 

förändringar i efterfrågan som vanligtvis följer av konjunktursvängningar. Det styrks 

också av Väderstad som argumenterar för att kortare ledtider tack vare kortare geografiskt 

avstånd underlättar anpassning till ändrade marknadsförhållanden. Av den anledningen 

föredras till exempel Tjeckien eller Slovakien framför Kina. HTC föredrar sourcing från 

de europeiska lågkostnadsländerna istället för de asiatiska med anledning av lägre risk vid 

fluktuerande efterfrågan. Med anledning av detta, och precis som alla fallföretagen är 

överens om, påverkar konjunkturen på så sätt att företag vill hålla nere det geografiska 

avståndet, vilket då kan göras genom att välja lågkostnadsländer i Europa framför Asien. 

Genom det uppnår de sannolikt högre värdeskapande med anledning av att både riskerna 

och kostnaderna är lägre tack vare kortare avstånd. Vad gäller lokal sourcing kan även där 

flera aspekter kopplas till geografiskt avstånd vilka diskuteras nedan. 

5.3.2 Lokal sourcing 

Alla fem fallföretag tillämpar lokal sourcing, Expander och Väderstad i större 

utsträckning än de andra. Woo-Tsong et al. (2006) betonar att lokal sourcing är mycket 

mindre komplext än global, att det är mindre att tänka på och inte lika många faktorer 

som måste klaffa. För Expander och Väderstad kan det vara en orsak till att de än så länge 

har en majoritet lokala leverantörer. 

 

För lokal sourcing 

I nedanstående tabell visas en sammanställning av de anledningar till att sourca lokalt 

som fallföretagen räknat upp, samt om konjunkturen har någon inverkan på valet av 

sourcingstrategi vilket beror på om och i sådana fall hur aspekterna påverkas. 
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Den vanligaste aspekten som talar för lokal sourcing hos fallföretagen är flexibilitet, det 

vill säga att leverantörerna är flexibla och anpassningsbara till förändringar. Detta tas upp 

av Expander, HTC och Midsona. Enarsson (2006), Handfield et al. (2011) och Wilding 

(2007) understryker just att lokala leverantörer är mer flexibla än vad globala är. En 

förklaring till att lokala leverantörer är mer flexibla kan man se i att det geografiska 

avståndet är kortare och då ligger inga stora mängder material eller insatsvaror under 

transport någon längre tid. Vissa produkter kräver en hög flexibilitet, och då är globala 

leverantörer inte ett alternativ när ledtiderna måste hållas nere. Enligt såväl teorin, bland 

annat Crone (2002), som fallföretagen är lokala leverantörer i regel mindre än globala och 

produktionsplanerar vanligen inte så långt i förväg som större gör, varför det finns 

möjlighet för de köpande företagen att justera inköpsvolymen vid efterfrågeförändringar. 

Att kunna göra det är något som minskar riskerna vid konjunktursvängningar, framförallt 

i konjunkturkänsliga företag som kan utsättas för stora förändringar i efterfrågan. 

Konjunkturen påverkar leverantörernas flexibilitet på så sätt att under lågkonjunktur är 

produktionsnivån lägre vilket gör dem mer flexibla, medan produktionen i högkonjunktur 

Figur 8. Aspekter för lokal sourcing 
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är betydligt högre och därigenom gör dem mindre flexibla. Krävs en viss flexibilitet och 

att ledtiderna av den anledningen måste hållas nere så är global sourcing inte lämpligt, 

men flexibiliteten blir i högkonjunktur sämre även hos lokala leverantörer varför 

konjunkturen inte påverkar valet av sourcingstrategi.  

 

Lägre transportkostnader (Frink, 2007) och kortare ledtid (Enarsson, 2006; Woo-Tsong et 

al., 2006) är annat som följer av kortare geografiskt avstånd. Midsona och Saab betonar 

geografisk närhet som positivt med lokal sourcing, vilket innebär snabbare transport 

och lägre transportkostnader. För Expander och Väderstad som köper in mycket tunga 

material innebär lokal sourcing lägre transportkostnader, och det är inte lönsamt att frakta 

tungt material långa sträckor. Det gör att lokal sourcing helt enkelt är det enda lämpliga 

alternativet i vissa fall, men det är inte på grund av konjunkturen. Ett kortare geografiskt 

avstånd som vanligtvis är fallet vid lokal sourcing medför som regel alltid snabbare 

transport och följaktligen lägre transportkostnader, så konjunkturen har ingen påverkan på 

detta och då heller inte på strategivalet. Kortare ledtid nämns av HTC och Expander. 

HTC menar att vid kortare ledtider är det lättare att förändra lager, vilket vi ser hör ihop 

med den nämnda flexibiliteten. Att HTC och Expander pekar på en kortare ledtid som 

viktig förklaras bland annat av de båda företagens konjunkturkänslighet. Konjunkturen 

har som redan nämnts en påverkan på ledtiden, men ledtiden är i regel ändå kortare för 

lokal sourcing än global varför konjunkturläget inte har någon påverkan på val av 

sourcingstrategi. 

 

En annan typ av närhet är ur en samarbetsmässig synvinkel. Det är lättare att besöka 

leverantörerna då de befinner sig nära (Tunisini et al., 2011), och att göra ett besök hos 

sina leverantörer emellanåt är en stor fördel då det betyder mycket att veta hur de arbetar. 

Midsona understryker att det är viktigt med tydlig kommunikation och interaktion. 

Även Expander säger att det är lättare att kommunicera med en lokal leverantör, vilket är 

väsentligt när intensiv kommunikation behövs, och det är i enlighet med vad Tunisini et 

al. (2011) säger. En bra kommunikation och interaktion underlättar i sin tur samarbetet, 

poängterar Väderstad. Ett gott samarbete är viktigt i en konkurrensintensiv bransch då 

företag behöver vara starka i förhållande till sina konkurrenter, och detta underlättas 

genom en nära relation till leverantören. Hur pass lätt det är att kommunicera och 

interagera med sina leverantörer har ingenting med konjunkturläge att göra, och om ett 

nära samarbete behövs till följd av exempelvis efterfrågevariationer eller regelbundna 
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designändringar för en produkt så är det fallet oavsett konjunkturläge. Sourcingbeslut har 

alltså här sannolikt med typ av produkt att göra i många fall. 

 

Precis som Expander tog upp språk- och kulturskillnader som ett hinder till global 

sourcing så nämner Midsona och Väderstad samma språk och kultur som en aspekt för 

lokal. Detta argumenterar Tunisini et al. (2011) också för och menar att det är en klart 

minskad risk för missförstånd än vid kontakt med globala aktörer, något som Midsona 

belyser. Det är som redan nämnts inget som påverkas av förändrade 

marknadsförhållanden till följd av konjunkturen. Fallföretagens resterande aspekter 

nämns enbart av ett företag, och ingen av dessa aspekter finns med i litteraturen. 

Tidszoner är vid sidan av språk och kultur också något som är desamma då arbete sker 

med lokala leverantörer, och påpekas av Väderstad. Att tidszonerna är desamma gäller 

alltid, oberoende av konjunktur, och därför påverkar inte denna valet av en lokal 

sourcingstrategi här. HTC påpekar att inköp från lokala leverantörer leder till mindre 

kapitalbindning än hos globala. Det har att göra med flexibiliteten, kortare ledtid och det 

HTC säger om att det är lättare att förändra sitt lager. Om lagret bättre kan anpassas efter 

efterfrågan och orderingången blir helt enkelt kapitalbindningen lägre och pengar behöver 

inte hamna på lagerhyllorna. Hur mycket kapital som binds i lager beror på längden på 

ledtiden (Rosell, 2006), vilken ökar vid global sourcing, och hur stor osäkerhet som råder, 

och dessa är två faktorer som påverkas av konjunkturen – högkonjunktur ökar de båda. 

Det är positivt att hålla kapitalbindningen nere och som framgår av teorin är även 

osäkerheten, som är konjunkturrelaterad, mindre vid kortare avstånd, vilket talar för att 

välja lokal sourcing. Dock blir kapitalbindningen högre även vid lokal sourcing i 

högkonjunktur, och således har konjunkturen ingen påverkan på valet av sourcingstrategi 

här. 

 

Saab tar upp det som Handfield et al. (2011) och Monczka et al. (2010) menar är en 

aspekt emot global sourcing, nämligen tradition. Det kan alltså finnas en motvillighet till 

global sourcing på grund av att lokal sourcing är vad ett företag alltid har använt sig av, 

och således föredras att fortsätta med det de alltid gjort. Detta är dock inte förenligt med 

Saabs sourcingstrategi som har en så stor del globala leverantörer, men de nämner det 

ändå som något som kan vara en anledning till att inte börja sourca globalt. Det har inte 

med konjunkturen att göra, utan känner sig företaget bekväm med hur de alltid gjort och 

det fungerar bra så fortsätter de helt enkelt med det. Med tanke på att fokus bland företag 



 

66 
 

ökat vad gäller det strategiska inköpet (van Weele, 2010; Rendon, 2005; Abrahamsson & 

Karlöf, 2011; Kron & Wallgren, 2010) och då de idag lägger tid på att utvärdera sin 

leverantörsbas, kan det dock sannolikt tänkas att tradition mer och mer försvinner som en 

anledning till att sourca lokalt. Midsona tar upp kvalitet som en ytterligare aspekt, och 

anser att den kan vara bättre hos lokala leverantörer. Expander förklarar att de inte kan 

köpa in vissa insatsvaror från Östeuropa just för att kvaliteten inte är tillräcklig. Att 

kvaliteten inte är tillräcklig utanför Sveriges gränser är inget som i sig beror på 

konjunkturen, men som tidigare nämnts kan konjunkturen leda till lägre total 

kompetensnivå hos leverantören på grund av personalnedskärningar i lågkonjunktur och 

följaktligen sämre kvalitet, varför konjunkturen kan leda företag till att välja lokal 

sourcing där de har bättre möjlighet att kontrollera kvaliteten hos leverantörerna. 

Slutligen menar Expander att lokal sourcing främjas av låga inköpsvolymer. Det är helt 

enkelt inte lönsamt att sourca globalt vid små inköp. Det kostar onödiga pengar och tar 

onödigt lång tid att få hem en så pass mindre mängd produkter, av vilket följer att 

konjunkturen inte är av betydelse. 

 

Emot lokal sourcing 

I nedanstående tabell visas en sammanställning av de anledningar till att inte sourca lokalt 

som fallföretagen räknat upp, samt om konjunkturen har någon inverkan på valet av 

sourcingstrategi vilket beror på om och i sådana fall hur aspekterna påverkas. 

 

 

Aspekter emot lokal sourcing togs inte upp i någon större utsträckning hos företagen, 

endast hos Expander, Midsona och Väderstad. Inte heller i litteraturen finns särskilt 

Figur 9. Aspekter emot lokal sourcing 
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mycket att hitta, blott fem aspekter. Midsona anser att det är höga inköpspriser i Sverige. 

Crone (2002) och Tunisini et al. (2011) tar upp höga priser som en aspekt mot lokala 

leverantörer, vilket motsvarar fördelen med global sourcing gällande lågkostnadsländer. 

Konjunkturen har, som framgått i teorin, en påverkan på prisnivån (Inköp+Logistik, 

2011). Däremot är inköpspriset bara en del av den totala kostnaden, så konjunkturen 

påverkar inte sourcingbeslutet enbart utifrån inköpspriset. En annan aspekt som nämns av 

Midsona handlar om att de lokala leverantörerna ofta är relativt små och företaget menar 

att riskerna är större hos mindre leverantörer. Exempelvis finns risk att de köps upp 

av andra, större företag eller tvingas lägga ner sin verksamhet, vilket kan bli 

problematiskt för många köpande företag. Här har konjunktursvängningar en påverkan, 

exempelvis om konjunkturen svänger om till lågkonjunktur så innebär det problem för 

många leverantörer vilket kan leda till många konkurser, särskilt om de är små. 

Konjunkturläget avgör med andra ord hur närvarande dessa risker är. På grund av att 

globala leverantörer kan vara större och att sannolikheten för att de påverkas av 

konjunkturen i den omfattning lokala gör är mindre kan global sourcing bli aktuellt då 

nämnda risker är lägre. Gällande denna aspekt måste dock hänsyn tas till att fallföretagen 

syftar på Sverige när de talar om lokal sourcing, och att svenska leverantörer i regel är 

mindre. 

 

En nackdel med lokal sourcing är enligt Expander att på grund av regelbundna besök och 

möten till följd av ett nära geografiskt avstånd kan en kompisrelation utvecklas, och det 

kan leda till att företagets fulla potential inte uppnås och därför kanske inte det bästa 

resultatet som kan komma ur samarbetet åstadkoms. Att undvika lokal sourcing för att 

inte riskera att hamna i en kompisrelation kan dock inte ses som en prioriterad anledning i 

sourcingbeslutet, och aspekten kan inte ses som något som påverkas av konjunkturen. 

Väderstad tar upp att vissa lokala leverantörer inte kan eller vill växa i den takt som de 

själva växer som en aspekt. Det kan leda till att leverantörerna inte utvecklas på det sätt 

som behövs för att Väderstad ska lyckas behålla konkurrenskraft, vilket hör ihop med att 

konkurrenskraften har en koppling till styrkan i leverantörsbasen som van Weele (2010) 

lyfter fram. Då en konjunktursvängning leder till förändrade marknadsförhållanden och 

fluktuationer i efterfrågan finns en risk i att leverantörer inte är öppna för, eller ens har 

möjlighet till, att anpassa sig. När ekonomin exempelvis tar fart efter en lågkonjunktur 

måste leverantörerna ha en viss kapacitet, och är det inte möjligt måste företaget söka 

globalt istället. Väderstad nämner även att när olika typer av krav från företagets sida ökar 
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så behöver leverantörerna införskaffa nya och effektivare maskiner vilket de kanske 

inte har möjlighet till, särskilt om det är ett litet företag. Denna aspekt tar Crone (2002) 

upp, och menar just att på grund av att lokala leverantörer kan vara mindre så kanske inte 

tillräcklig produktionskapacitet finns. Då marknadsförhållandena ändras till det sämre får 

leverantörerna ännu sämre möjlighet till att investera på grund av sämre ekonomiska 

förhållanden, och då behöver det köpande företaget söka sig globalt och hitta leverantörer 

som kan möta alla krav och behov. Således påverkas dessa två sistnämnda aspekter av 

konjunkturen, och därmed också valet av sourcingstrategi. 

 

Av diskussionen ovan har det framkommit att vissa av aspekterna påverkas av 

konjunkturen medan de flesta är oberoende av den. Påverkas de aspekter som ligger 

bakom en sourcingstrategi inte av konjunkturen finns ingen anledning för företaget att 

överväga en annan med anledning av en konjunktursvängning, om företagets 

värdeskapande inte berörs. Har bakomliggande aspekter däremot en viss påverkan av 

konjunkturen skulle det kunna bli aktuellt för företaget att välja en global sourcingstrategi 

istället för en lokal eller vice versa om den ger ett högre värde då värdeskapande är 

centralt i ett företags verksamhet (Grant, 2010). I nästkommande avsnitt diskuteras mer 

runt värde. 

 

5.4 En konjunktursvängnings inverkan på värde - en 

anledning till att byta sourcingstrategi? 

Fallföretagen använder sig av totalkostnadsperspektiv vid sina sourcingbeslut, och 

Expander menar att det avgör varifrån företaget mest fördelaktigt sourcar.  I teorikapitlet 

anför Rendon (2005) att strategisk sourcing ökar ett företags möjligheter att generera högt 

värde, och att anledningen till att utforma sourcingstrategier grundar sig i det. I syfte att 

optimera kundvärdet menar Väderstad att ett strategiskt inköp ligger nära till hands. 

Genom att minska den totala kostnaden möjliggörs ett ökat kundvärde genom att det då 

blir möjligt att sänka försäljningspriset utan att minska marginalerna, vilket är ett av 

sätten att öka värdet på för kunden enligt Bowman och Ambrosini (2000). Att skapa och 

bibehålla värde är som framgått mycket viktigt för företags fortlevnad (Grant, 2010), och 

van Weele (2010) påpekar att förändringar i kostnader och risker påverkar värdet. En 

oväntad konjunktursvängning leder som nämnts till ökade risker, och inte ovanligen 
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högre kostnader, och om det även leder till sämre kvalitet till följd av exempelvis lägre 

kompetensnivå hos leverantören får det inte bara negativa effekter på företagets resultat 

utan även på kundvärdet. Just att dålig kvalitet kan äventyra ett företags fortlevnad är 

något HTC bestämt påtalar. Ett lägre kundvärde får med andra ord effekter på ett företag 

långsiktigt, och därav får inte kundvärdet bli lägre än för alternativa produkter om 

kunderna fortsättningsvis ska välja ett visst företags produkter. Att tillämpa global 

sourcing istället för lokal eller vice versa skulle kunna vara mer passande vid nya 

marknadsförhållanden och ge ett högre värde, varför ett strategibyte inte är omöjligt. HTC 

säger att en affärsbedömning ligger bakom varje sourcingbeslut och att det är värt att ta de 

större risker som följer av global sourcing om vinsterna är tillräckligt stora. 

 

När konjunkturen vänder får det effekter på ett företags riskexponering, kostnader och 

värdeskapande. Figuren nedan visar effekter av en konjunktursvängning som skulle kunna 

vara utfallet om de aspekter sourcingstrategierna bygger på påverkas av konjunkturen, 

vilket då kan innebära att en annan sourcingstrategi skulle vara att föredra. En 

konjunktursvängning ses här som den utlösande faktorn som ökar risker relaterade till 

företagens inköp, framförallt genom osäkerhet gällande hur stora de faktiska kostnaderna 

kommer att bli (InköpsJournalen, 2011). Exempelvis finns en risk i att en 

kostnadsreducering som förväntas uppnås genom att sourca globalt från ett 

lågkostnadsland inte åstadkoms, eller rentav att kostnaderna ökar till följd av ändrade 

marknadsförhållanden. Andra risker är att brist på vissa produkter som uppstår vid 

utebliven leverans leder till störningar i produktionen, något som blir mycket kostsamt för 

ett tillverkningsföretag (Epiq, 2010a), eller att leverantörer försätts i konkurs vilket också 

får en negativ inverkan på värdet och värdeskapandet. Långa ledtider är ytterligare en risk 

vid instabilitet i ekonomin vilket HTC påtalar. Väderstad påpekar att om ledtiderna är 

långa och varorna transporteras från avlägsna leverantörer är det svårare om en snabb 

förändring till följd av förändringar i efterfrågan krävs; det som är under transport 

kommer att levereras även om efterfrågan inte finns, vilket då ökar kapitalbindningen som 

leder till lägre värde. 
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Figuren visar på att ett byte av sourcingstrategi skulle kunna bli aktuellt till följd av att 

konjunkturen vänder, på grund av att kostnader och risker påverkas negativt och därmed 

också värdet. Hos de svenska tillverkningsföretagen framgår det däremot att påverkan 

osannolikt skulle vara så pass stor att ett byte från global till lokal eller vice versa skulle 

bli aktuellt. Både Saab och Midsona menar utan tvekan att konjunkturen inte skulle kunna 

få de effekterna på deras sourcingstrategier då tidigare uppräknade aspekter såsom 

tillgång på teknologi, tillgång på material och ledtider väger tyngre.  Att varken Midsona 

eller Saab anser sig vara konjunkturkänsliga kan också vara en förklaring till deras 

uppfattning i denna fråga, då övriga konjunkturkänsliga företags åsikter skiljer sig något. 

HTC kan visserligen inte heller tänka sig en situation då det skulle bli aktuellt, men 

stänger ändå inte dörren helt då de säger att det inte är omöjligt men att det skulle krävas 

mycket för att det skulle bli aktuellt.  

 

Att Saab utesluter en ändring av sourcingstrategi från global till lokal eller tvärtom med 

anledning av konjunkturen beror mycket på att det skulle bli väldigt kostsamt då de har så 

djupa relationer och omfattande samarbeten med sina leverantörer. Precis som Saab 

menar Abrahamsson och Karlöf (2011) att leverantörerna står för en större del av 

företagets värdeskapande, och författarna tillägger att det har blivit vanligare att företag 

skaffar sig nära relationer med sina leverantörer. HTC lyfter också fram att det är 

kostsamt att byta strategi, bland annat med anledning av djupa leverantörsrelationer, och 

av den anledningen är det viktigt att välja rätt leverantörer från början. Sollish och 

Semanik (2011) argumenterar för att det idag krävs en mer grundlig utvärdering av 

Figur 10. van Weeles (2010) figur modifierad. Den visar vad som kan hända med företagets värde vid en 

oförutsedd konjunktursvängning via svängningens effekter på kostnad och risk. 
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leverantörerna i syfte att ha en bra grund att bygga djupa relationer på för att kunna skapa 

ett samarbete som båda parter tjänar på. Genom att fallföretagen har sourcingstrategier 

och fokus på sin leverantörsbas framgår att beslut är väl genomtänkta från början. Av den 

anledningen minskar sannolikheten att företag byter strategi endast på grund av 

konjunkturen, framförallt då de inte upplever någon ökad osäkerhet. Att Midsona inte ser 

det möjligt att byta strategi har framförallt att göra med att mycket av vad de köper in inte 

finns att få tag på i Sverige. Även Väderstad och Expander nämner att det är en aspekt 

som inte går att bortse från, vilket är en bra förklaring till varför konjunkturen inte har 

någon påverkan på byte av sourcingstrategi här. 

 

5.5 Visar andra berörda sourcingstrategier en 

koppling? 

5.5.1 Strategi för antal leverantörer 

Vad gäller antalet leverantörer per produkt nämner majoriteten av fallföretagen strategier 

för single och multiple sourcing. Handfield et al. (2011) pekar på en trend mot att minska 

leverantörsbasen totalt sett, något som Expander, Saab och Väderstad nämner att de 

jobbar med. Anledningen till det är bland annat att det är lättare att skapa värde med en 

mindre leverantörsbas, något som även Trent och Monczka (1999) argumenterar för. 

Genom att minska antalet leverantörer kan företagen lägga mer tid på dessa, och 

dessutom är det lättare att hålla koll på ett mindre antal, samt så borde även 

inköpskostnaderna bli lägre genom större inköp av färre leverantörer. Väderstad strävar 

efter färre leverantörer just för att kunna spendera mer tid på varje, och exempelvis vid en 

konjunktursvängning ha bättre kontroll och kunna samarbeta med leverantörerna. 

 

Samtliga företag anser att val av single eller multiple sourcing i viss mån påverkas av 

instabilitet i ekonomin till följd av konjunktursvängningar. Alla, med undantag av 

Väderstad, föredrar multiple sourcing då single sourcing innebär större risker. Expander 

exemplifierar dessa med att företaget blir mycket utsatt om leverantören skulle gå i 

konkurs, vilket är en risk som ökar i lågkonjunktur, eller prioriterar andra kunder, där 

risken är störst i högkonjunktur. Handfield et al. (2011) menar att det är en nackdel att 

endast använda sig av en leverantör då köparen blir helt beroende av denne, ett beroende 

som van Weele (2010) framhåller innebär en stor risk till följd av den sämre 
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förhandlingsstyrka det köpande företaget får gentemot leverantören. Saab undviker single 

sourcing av framförallt den anledningen. Anledningen till att Väderstad sticker ut ligger 

antagligen i att de trots endast en leverantör per produkt har ett par leverantörer per 

strategiskt produktområde. Deras produkter är i mycket så lika att det inte skulle ta 

speciellt lång tid för den andra leverantören inom produktområdet att börja tillverka den 

produkt som tidigare tillverkades av den leverantör som gick i konkurs. HTC understryker 

att single sourcing innebär en större risk vid omslag i konjunkturen, och att det därför är 

viktigt att ha koll på leverantören. Är leverantören på gränsen till att drabbas av 

ekonomiska svårigheter och inte kan leverera innebär det problem för företaget då de inte 

har någon annan leverantör att vända sig till. Om företaget då har kontroll på leverantören 

kan de hjälpa denne och förhindra störningar i leveranserna. Expander menar att multiple 

sourcing är önskvärt då man står på flera ben och på det sättet minskar riskerna som följer 

av en konjunktursvängning. 

5.5.2 Strategi för storlek på leverantör 

Rosell (2006) menar att det inte finns något självklart svar på om det är bäst att välja en 

större eller en mindre leverantör. För- och nackdelar följer både med större och mindre 

leverantörer, och de svenska tillverkningsföretagen är mer eller mindre överens om att en 

leverantör någonstans där mitt emellan är att föredra. Saab utmärker sig genom att inte 

välja bort de större leverantörerna, vilket kan förklaras av att de är en så pass stor kund att 

de inte lätt bortprioriteras av dessa. Det kan snarare vara så att Saab är så stora att de 

behöver större leverantörer, vilka Rosell (2006) menar vanligen har bättre 

kvalitetskontroller, större resurser och ofta kan erbjuda ett betydligt bredare sortiment. De 

stora leverantörerna kan tyckas vara lockande för företag, men majoriteten av 

fallföretagen lyfter ändå fram sin förhandlingsstyrka gentemot leverantören som viktigare 

och att den blir sämre hos de större leverantörerna. Den åsikt fallföretagen är av stämmer 

bättre överens med vad Handfield et al. (2011) säger om att inköpare vanligen väljer 

leverantörer som de har en storleksmässig fördel över. 

 

Handfield et al. (2011) lyfter fram att köparens förhandlingsstyrka påverkas av 

marknadsförhållanden. Under högkonjunktur utnyttjas kapaciteten hos leverantörerna 

fullt ut och leverantören kan få problem med att leverera till alla sina kunder, vilket ger 

leverantören bättre förhandlingsstyrka då denne kan bestämma vilka som ska få sina 
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leveranser. HTC poängterar att köparens förhandlingsstyrka därmed blir sämre, särskilt 

hos en stor leverantör om företaget hamnar långt ner i kundreskontran på grund av att de 

står för en mindre del av dess omsättning. Det stämmer med vad Rosell (2006) påpekar, 

nämligen att det är lättare för företag att bli prioriterade hos en mindre leverantör än hos 

en större av vars omsättning man står för en ytterst liten del. Är man en för liten kund till 

leverantören uppstår det helt enkelt en risk i form av att andra prioriteras före och 

företagets förhandlingsstyrka försämras. Expander menar vidare att stora leverantörer inte 

har samma flexibilitet som mindre leverantörer har, då de stora planerar för produktionen 

längre i förväg och är därför inte så anpassningsbara till ändringar i beställningar etc. 

Väderstad och Expander vill vara en så stor och viktig kund som möjligt hos leverantören, 

med anledning av att inte riskera att bli bortprioriterade under högkonjunktur och i sin tur 

få brist på komponenter så att produktionsflödet påverkas, vilket kan resultera i stora 

kostnader. HTC pekar samtidigt på att en liten leverantör medför en större risk i form av 

att små leverantörer lättare slås ut när ekonomin är dålig. Även Midsona menar att man 

ska undvika de mindre leverantörerna av den anledningen. Saab undviker också de små 

leverantörerna av samma orsak, men också därför att de vid en snabb uppgång i 

konjunkturen kanske inte har tillräcklig kapacitet att hänga med. Den större risk en 

mindre leverantör medför verkar väga tyngre än fördelarna, men precis som Midsona 

säger är det är en strategisk övervägning som behöver göras, något inget av de övriga 

företagen motsätter sig. 

 

En förklaring till att de svenska företagen gärna väljer en mellanstor leverantör är att 

riskerna med en stor leverantör i form av sämre flexibilitet är stora vid högkonjunktur 

samtidigt som det i lågkonjunktur innebär större risker med en liten. Väderstad lyfter fram 

att olika marknadsförhållanden påverkar vilken storlek de önskar på sin leverantör med 

anledning av för- och nackdelar i respektive konjunkturläge. Även HTC och Midsona 

pekar på den kopplingen mellan konjunkturläge och önskvärd storlek på leverantören. 

Väderstad påpekar att det är viktigt att välja en sådan leverantör hos vilken företagets 

förhandlingsstyrka inte försvagas nämnvärt i ett visst konjunkturläge. Även Saab menar 

att konjunkturen har en viss inverkan på storleken på leverantören, men att det finns fler 

anledningar bakom ett sådant beslut. Samtliga företag resonerar i samma banor, och med 

anledning av de stora riskerna med en stor leverantör i högkonjunktur liksom med en liten 

leverantör i lågkonjunktur finns en viss påverkan från konjunkturen vid sourcingbeslutet. 
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I denna fråga borde det inte spela någon roll om företagen är konjunkturkänsliga eller inte 

då alla är inne på samma spår. 

5.5.3 Strategi för outsourcing 

Som tidigare definierats innebär outsourcing att företag överlåter utförandet av vissa 

aktiviteter som tidigare legat inom den egna företaget till en extern part istället (van 

Weele, 2010). Bland andra menar Dekkers (2000) och Bardhan et al. (2006) att genom 

outsourcing får företag möjlighet att fokusera på det de gör bäst och outsourca de delar de 

är mindre bra på, och på så sätt uppnå ett högre värdeskapande. Både Expander och 

Väderstad nämner sina strategier för outsourcing under diskussionen angående vilka 

andra sourcingstrategier som konjunkturen har en inverkan på. Konjunktursvängningar 

påverkar efterfrågan, något som följaktligen leder till fluktuationer i produktionen. Både 

Expander och Väderstad är konjunkturkänsliga företag och anser båda att konjunkturen 

påverkar just outsourcing. Hade det istället handlat om ett mindre konjunkturkänsligt 

företag hade de kanske inte ansett att påverkan var speciellt stor då deras efterfrågan inte 

påverkas av konjunkturen i samma omfattning. Exempelvis nämner Saab och Midsona, 

som inte anser sig konjunkturkänsliga, inget om att konjunkturen påverkar outsourcing. 

 

Genom att outsourca vissa delar argumenterar Bardhan et al. (2006) för att företag lättare 

kan anpassa sin produktionskapacitet efter efterfrågevariationer. Det är precis vad 

Expander och Väderstad lyfter fram är tanken med sin outsourcing. Under högkonjunktur 

är efterfrågan större och mer kapacitet krävs, medan efterfrågan i lågkonjunktur vanligen 

är betydligt mindre, vilket innebär stora fluktuationer i behovet av produktionskapacitet. 

Lösningen för Expander och Väderstad är då att outsourca i högkonjunktur och ta hem 

jobb under lågkonjunktur, det vill säga insourca, och på så sätt uppnå en jämnare 

produktionskapacitet inom det egna företaget. Av den anledningen menar de att beslut 

angående strategier för att lägga ut jobb eller ta hem det följer konjunkturcykeln ganska 

bra. Expander menar sig inte ens se någon anledning till att outsourca under 

lågkonjunktur. 

5.6 Slutdiskussion 

Av aspekterna som räknades upp av företagen som för och emot global respektive lokal 

sourcing kan konstateras att vissa påverkas av konjunkturen till viss del medan de flesta 
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inte påverkas alls. Beroende på vilka aspekter som ligger bakom ett visst sourcingbeslut 

har konjunkturen således större eller mindre påverkan på om företag väljer en global eller 

lokal sourcingstrategi. Har inte konjunkturen några effekter på ett företags värdeskapande 

finns ingen anledning för företagen att agera annorlunda, men om så är fallet skulle det 

kunna påverka valet av sourcingstrategi. Från analysen om att byta från lokal till global 

eller vice versa med anledning av konjunkturen framgår det dock att sannolikheten är 

mycket liten enligt fallföretagen. Vissa saker som exempelvis produkttyp och höga 

kvalitetskrav gör att företaget inte alltid kan göra ett aktivt val gällande varifrån de ska 

sourca, och vid djupa leverantörsrelationer är det sällan lönsamt att byta. Det faktum att 

besluten som görs är väl genomtänkta från början gör att stora förändringar i 

marknadsförhållandena måste ske för att ett byte ska bli aktuellt. Något annat som talar 

emot att ett byte av sourcingstrategi skulle genomföras på grund av konjunkturen är det 

som inledningsvis framgick i analyskapitlet; att fallföretagen inte upplever en ökad 

osäkerhet trots den ökade dynamiken. Det kan tänkas att om företag inte känner av större 

osäkerhet påverkas de inte i lika stor omfattning av konjunkturen som om de hade känt av 

mer osäkerhet, varför konjunkturen inte ökar sannolikheten att byta strategi. 

 

Något som kan urskiljas ur diskussionen är att det finns fler aspekter som talar för lokal 

än för global, samt fler aspekter emot global än emot lokal. Det visar på att det är mer 

riskfyllt att sourca globalt än lokalt, framförallt vid svängningar i konjunkturen. Trots 

denna större riskexponering belyser Handfield et al. (2011) att global sourcing är på 

uppgång, vilket även är fallet hos de studerade företagen. Teorin gör alltså klart att 

riskerna ökar med global sourcing, men kan företag hantera dessa behöver de inte 

innebära problem utan företagen kan istället dra nytta av fördelarna med global sourcing. 

Att inget av studiens fallföretag verkar anse sig själva som extra riskutsatt vid global 

sourcing kan kopplas till att de inte upplever någon ökad osäkerhet. Av studien framgår 

även att det strategiska inköpet fått större fokus som innebär att företagen lägger mer 

tanke bakom sourcingbeslut, och detta kan vi se i att företagen använder sig av ett 

totalkostnadsperspektiv för att maximera sitt värdeskapande. Att företagen börjat tillämpa 

ett sådant kan vara en anledning till att de i allt större utsträckning börjar sourca globalt 

då det i många fall är mer lönsamt, framförallt med tanke på att fallföretagen inte 

upplever en ökad riskexponering – något som annars ses som en nackdel med global 

sourcing. Övriga sourcingstrategier fallföretagen tagit upp visar på en koppling till 

konjunkturen, varav strategi för outsourcing har den starkaste kopplingen. Det framgår att 
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strategier för global respektive lokal sourcing inte har en lika stark koppling till 

konjunkturen som övriga tre, något som förklaras av att dessa tre är strategier som 

företagen själva nämnde och menade att konjunkturen har en påverkan på, medan vi 

redan valt sedan innan att fokusera på global och lokal sourcing. 
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6 Slutsats 

I det sista och avslutande kapitlet presenteras vilka slutsatser som kan dras från studien 

följt av förslag på vidare forskning. 

 

Inledningsvis kan slutsatsen dras att de svenska tillverkningsföretagen i studien inte 

upplever en ökad osäkerhet i omvärlden, något som delvis följer av att en sämre 

tillförlitlighet i prognoser inte upplevs. En ökad dynamik kan ändå urskiljas, utan att den 

för den delen innebär en större osäkerhet. Det exemplifieras av att saker sker snabbare 

idag, bättre kommunikation och flöden samt en ökad konsolidering av företag. 

 

Större fokus läggs i allt större utsträckning på inköpsfunktionen, något som samtliga 

fallföretag i studien är överens om. Det framgår att inköp idag ses som en resurs som 

bidrar till årets resultat och att den traditionella synen på inköp inte längre finns kvar; en 

åsikt som styrks av att samtliga företag i studien tagit steget till ett strategiskt inköp.  

 

I studien har totalt fem olika sourcingstrategier berörts för att kunna göra ett uttalande om 

konjunkturens koppling till val av sourcingstrategi. Om de aspekter som företag baserar 

sitt val av en global respektive lokal sourcingstrategi på har någon påverkan av 

konjunkturen eller inte avgör om sourcingbeslutet i sig påverkas av konjunkturen. Det 

visar sig dock att majoriteten av aspekterna inte har någon påverkan av konjunkturen. Då 

ett sourcingbeslut baseras på en aspekt som påverkas av ändrade marknadsförhållanden, 

som följer av en konjunktursvängning, finns en risk att värde påverkas negativt. Det kan 

innebära att en annan sourcingstrategi ger ett högre värdeskapande, med andra ord ett 

incitament för företag att byta strategi för att maximera sitt värde, vilket fokuseras på vid 

strategiskt inköp. I analysen framgår däremot att det finns flera saker som minskar 

sannolikheten för byte hos svenska tillverkningsföretag till följd av en 

konjunktursvängning. Först och främst framgår att företagen redan från början fattar väl 

genomtänka beslut och att produkttyp och vissa krav endast gör en sourcingstrategi 

möjlig. Att ingen ökad osäkerhet upplevs är också en anledning till att företag påverkas i 

mindre omfattning vid en konjunktursvängning. Vidare är leverantörsrelationerna djupa 

och det visar sig att flera av de aspekter som påverkar sourcingbeslut inte påverkas av 

konjunkturen. De övriga tre sourcingstrategierna som diskuterats visar dock på att 

konjunkturen har en påverkan på val av dessa strategier, där outsourcing har den starkaste 
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kopplingen. Konjunkturen har med andra ord en påverkan på val av sourcingstrategier, 

dock är den inte lika stark för alla. 

 

Förslag till vidare forskning 

Såväl dynamiken på marknaderna som sourcing är aktuella ämnen idag, och som framgått 

ökar de båda i större utsträckning. Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande 

studie några år framåt i tiden då dynamiken eventuellt ökat ytterligare, för att se om 

resultatet blir liknande. 
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Bilaga 1 - intervjuguide 

 

 Känner ni av en ökad dynamik/större osäkerhet idag? På vilket sätt? 

 Känner ni av en ökad konkurrens? På vilket sätt?  

 Hur konjunkturkänsligt är företaget? 

 Vilken koll har ni på hur konjunkturkänsliga era leverantörer är? 

 Hur märker ni av konjunktursvängningar?  

 Förändring i inköpsfunktionen? På vilket sätt? Varför? 

 Större fokus på sourcing idag? På vilket sätt? Varför? 

 Skulle ni säga att ett beslut gällande sourcing skulle kunna påverkas av 

konjunkturläget? Hur? Varför/varför inte? 

 

 Vad uppfattar ni påverkar beslutet att välja en global sourcingstrategi? 

 Är det några av aspekterna som är vanligast förekommande? Vilka? Varför? 

 Vilka anledningar kan ligga bakom att man väljer global sourcing i högkonjunktur 

respektive i lågkonjunktur? (om det skiljer sig) varför? 

 Skulle det kunna vara aktuellt i något fall att ändra till lokal sourcing till följd av 

ändrade marknadsförhållanden? (exempel på det?)  

 Kan ni tänka er en situation när osäkerhet/ändrade marknadsförhållanden 

påverkar? Hur?  

 Risker med global. 

 

 Vad uppfattar ni påverkar beslutet att välja en lokal sourcingstrategi? 

 Är det några av aspekterna som är vanligast förekommande? Vilka? Varför? 

 Vilka anledningar kan ligga bakom att man väljer lokal sourcing i högkonjunktur 

respektive i lågkonjunktur? (om det skiljer sig) varför? 

 Skulle det kunna vara aktuellt i något fall att ändra till global sourcing till följd av 

ändrade marknadsförhållanden? (exempel på det?) 

 Kan ni tänka er en situation när osäkerhet/ändrade marknadsförhållanden 

påverkar? Hur? 

 Risker med lokal. 

 

 Vilka andra sourcingstrategier har ni? 

 Är det någon av dem som påverkas av konjunkturen? Hur? Varför? 

 Hur resonerar ni kring val av sourcingstrategier med hänsyn till de snabba 

konjunktursvängningarna som sker idag och den osäkerhet som följer? 

 Vilka är de största riskerna som följer av snabba konjunktursvängningar? Varför?  

 Vad uppfattar ni som viktigt att tänka på när det slår om snabbt från hög- till 

lågkonjunktur och vice versa? Varför? 

 Vilka risker uppstår om man har en global respektive lokal sourcingstrategi i dessa 

situationer? 

 Vilken beredskap/förhållningssätt har ni mot framtida konjunktursvängningar? 


