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Handledare: Richard Owusu 
 
Titel: Relationshantering 360° – En fallstudie om små svenska företags hantering av 
leverantörsrelationer vid offshore outsourcing till tillväxtmarknader 
 
Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen och beskriva hur små svenska företag som 

har offshore outsourcat sin produktion till tillväxtmarknader hanterar relationen med 

leverantören. Vi har i denna uppsats använt oss av en kvalitativ metod och genomfört en 

flerfallsstudie på tre stycken mindre svenska företag.    

 

Teoretiska referensramen är främst inriktad på två teoretiska områden; offshore outsourcing 

och relationer. Dessa har vidare delats in i tre huvudblock för att ge en så lättöverskådlig bild 

som möjligt samt att täcka in de väsentliga delarna som krävs för att besvara syftet. De tre 

huvudblocken är följande; relationsetablering, relationsstyrning och relationskoordinering. 

Den teoretiska referensramen har sedan sammanställts i en teoretisk syntes som analytiskt 

sammankopplar teorin och ligger till grund för analysen. I analyskapitlet genomförs en analys, 

där den teoretiska syntesen förenas med den insamlade empirin. 

 
Analysen har utmynnat i en slutsats som besvarar forskningsfrågan där vi kan fastslå att det 

främst är två faktorer som urskiljer sig särskilt viktiga i relationshanteringen för små svenska 

företag som har offshore outsourcat sin produktion till tillväxtmarknader. Genom personliga 

relationer med leverantören byggs en stark relation upp mellan partnerna som bidrar till en 

effektivare hantering av leverantörsrelationen. Slutligen utmärker sig företagens nätverk som 

en viktig faktor i hanteringen av relationerna då nätverket fungerar som ett slags understöd till 

företaget på allehanda vis under arbetets gång. 

 

Nyckelord: Relationer, utländska leverantörer, offshore outsourcing, produktion, små 

svenska företag, tillväxtmarknader, relationsetablering, relationsstyrning, 

relationskoordinering, 
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1 INTRODUKTION 
 

I detta inledande kapitel presenteras ämnet för uppsatsen. Först med en bakgrund 

innehållande en kortare redogörelse för globalisering, internationalisering och outsourcing. 

Därefter följer problemdiskussionen som utmynnar i en huvudsaklig forskningsfråga med två 

underliggande delfrågor. Slutligen beskrivs uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Världen globaliseras alltmer och företagens verksamhet får en ökad internationell prägel i takt 

med världomspännande liberalisering (Hamilton & Webster, 2009). Termen globalisering 

förklarar Waters (2001) som en social process som gör att avstånden både geografiskt, 

ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt reduceras. Jansson (2007) beskriver att vi i nuläget 

är inne i den tredje internationaliseringsvågen. Den första vågen av internationalisering ägde 

rum från slutet av 1800-talet till 1960-talet. I centrum för den första 

internationaliseringsvågen stod stora multinationella företag från marknadsekonomierna i 

Europa och USA. I den andra vågen äntrade också stora japanska företag världsmarknaden 

och senare även sydkoreanska företag, samt allt fler västerländska etableringar i östra Asien. 

Den tredje vågen, som vi nu befinner oss i, är ett resultat av utvecklingsländernas och de 

tidigare centralplanerade ekonomiernas intåg i världsmarknaden. Multinationella företag som 

härstammar från mogna västerländska marknader etablerar sig på bred front i bland annat 

BRIC-länderna.1 Det förväntas att den tredje internationaliseringsvågen kommer leda till att 

dagens mogna marknadsekonomier kommer få en krympande andel av världsekonomin och 

för globala företag kommer det då bli strategiskt viktigt att vara etablerad på rätt 

tillväxtmarknader.2 

 

I takt med att världen globaliseras blir företagen alltmer internationaliserade och inhemska 

företag möter en ökad konkurrens från utländska aktörer. En strategi företag har använt sig av 

för att bemöta detta är ”offshore outsourcing” (Sinha et al., 2011). Kotabe och Murray (2004) 

säger att anskaffningen av produkter eller komponenter kan ske på två sätt, antingen genom 

                                                
1 BRIC är en förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 
2 Tillväxtmarknad definieras i denna uppsats som växande marknader som är under en utvecklingsfas 
mot att bli mer marknadsstyrda. Det inkluderar både utvecklingsländer, centralplanerade och tidigare 
centralplanerade länder som växer och integreras i världsekonomin och är i enlighet med Jansons 
(2007:16) definition.  
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det egna företaget eller från en extern leverantör på en kontraktsbasis. Det andra alternativet, 

anskaffning genom en extern leverantör, kallas ofta för outsourcing. Outsourcing kan i sin tur 

bli uppdelad i två kategorier; den första bygger på att outsourcingen sker inom samma land 

medan det andra alternativet är att företaget outsourcar en aktivitet över nationsgränsen och 

kallas för offshore outsourcing. Sinha et al. (2011) beskriver att offshore outsourcing bygger 

på två koncept, ett geografiskt (offshore) som innebär att ett företag flyttar en aktivitet av sin 

värdekedja över nationsgränsen samt ett juridiskt (outsourcing) som innebär att företaget 

köper en företagsaktivitet från en extern källa. Offshore outsourcing förknippas ofta med IT 

industrin (Iijima, 2007) men Shook et al. (2009) belyser att det är allmänt förekommande i 

både service- och tillverkningsindustrin. För den här uppsatsen syftar begreppet ”offshore 

outsourcing” till offshore outsourcing av produktionen. 

 

Indien och Kina har varit de två mest populära länderna att offshore outsourca diverse 

företagsaktiviteter till men senare på har också Östeuropa och andra länder i Asien blivit 

alltmer intressanta alternativ (Wendell, 2010). Enligt Bragg (2006) väljer företag att outsourca 

olika aktiviteter, med olika motiv – beroende på karaktären av aktiviteten som flyttas ur 

företaget.  Till exempel kan det vara för att reducera kostnaderna, öka flexibiliteten, fokusera 

på kärnverksamheten eller helt enkelt undvika stora investeringar, såsom i nya maskiner och 

lokaler. Enligt Wendell (2010) medför offshore outsourcing en mängd risker och svårigheter 

som företaget måste hantera. Det kan vara allt från politiska risker, svårigheten att hantera 

kommunikation samt skillnader i värderingar och kultur. Kotabe och Murray (2004) beskriver 

att nationsgränsers betydelse har minskat med det finns fortfarande lokala skillnader som 

behöver hanteras för att inte bli ett hinder för affärerna. 

 

Enligt Sinha et al. (2011) kan små och medelstora företag (SMF)3 genom att offshore 

outsourca sin tillverkning konkurrera med större företag trots sina begränsade resurser. Deras 

studie visar att de främsta motiven för SMF att offshore outsourca sin produktion är att uppnå 

kostnadsreduktion men även för att öka företagets flexibilitet samt att fokusera på 

kärnkompetensen. Bragg (2006) beskriver att tillverkning är en av de viktigaste funktionerna 

inom ett företag och att outsourca den kräver mycket koordinering. Följden av den 

koordinering som krävs är att det ofta uppstår en stark relation mellan parterna. Mao, Lee och 

                                                
3 Inom ramen för samlingsbegreppet SMF ryms företag som ej anställer mer än 250 personer och 
årsomsättningen inte överskrider 50 mn euro samt en balansomslutning som inte är mer än 43 mn euro 
(2003/361/EG). 
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Deng (2010) beskriver att när man outsourcar en aktivitet till ett annat företag blir hanteringen 

av relationen oerhört viktig och som Morgan och Hunt (1994) beskriver; förtroende och 

engagemang är av yttersta vikt för att nå en framgångsrik relation. En relation kan dock också 

utvecklas till ett beroende där det ena företagets överlevnad bygger på det andra. Dock kan en 

god relation till leverantören ge företag konkurrensfördelar enligt Sinha et al. (2011) och har 

således både för- och nackdelar.  

1.2 Problemdiskussion 

Internationalisering av företag har de senaste 50-60 åren fått allt större fokus i den 

akademiska världen. Forskningen har skiftat från att ha fokuserat på nationen till att efter 

andra världskriget fokusera allt mer på det enskilda företaget (Mtigwe, 2006). Bradley (2005) 

är inne på samma spår och motiverar det med att företagen inte var intresserade av de 

internationella marknaderna förrän på 1960-talet. Sheth (2011) beskriver att forskningen 

främst har fokuserat på mogna utvecklade marknader men på senare tid har forskning kring 

tillväxtmarknader fått ett ökat fokus i den akademiska världen. Tillväxtmarknader skiljer sig 

gentemot mogna marknader på främst fem sätt; de är mer heterogena, institutioner styr 

marknaden, märkeslösa produkter och tjänster är vanligt förekommande, bristfällig 

infrastruktur samt en brist på tillgängliga resurser. Då tillväxtmarknader blir alltmer 

involverade och får ökad betydelse inom internationella affärer är det ett relevant område för 

forskning. Hilmersson och Jansson (2012) argumenterar för att den kunskap företag erhåller 

vid affärer mellan mogna marknader inte kan överföras till en tillväxtmarknad, då kunskapen 

om tillväxtmarknader är baserad på de erfarenheter företag har från de marknaderna.  

 

Sinha et al. (2011) lyfter fram att forskningen om offshore outsourcing främst har fokuserat 

på multinationella företag och att det följaktligen finns ett behov av forskning om mindre 

företag och deras offshore outsourcing aktiviteter. De hävdar att det finns tre huvudsakliga 

anledningar att undersöka mindre företag; de har betydligt mer begränsade resurser än stora 

företag, en offshore outsourcing aktivitet är ofta ett nyckelsteg i mindre företags 

internationaliseringsprocess och sker dessutom ofta innan företagen exporterar till utländska 

marknader. Slutligen skiljer sig motiven, riskerna och de fördelar som offshore outsourcing 

ger dessa företag gentemot större. Vidare anser Winkler, Dibbern och Heinzl (2008) att det är 

relevant att undersöka relationen i offshore outsourcing-projekt närmare då nuvarande 

litteratur inom ämnet ofta har skiljt på begreppen ”offshore” och ”outsourcing” och att det 

således saknas forskning om relationen vid ”offshore outsourcing”. De beskriver att 
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forskningen kring relationen vid outsourcing främst har fokuserat när det sker inom ett och 

samma land och således fångas svårigheterna som följer att hantera projektet mellan länder 

inte in. 

 

Ford et al. (2006) beskriver att det finns många risker förknippade med outsourcing som; 

tekniska risker, kommersiella risker, avtalsmässiga risker och prestationsrisker. Riskerna kan i 

sin tur resultera i förlust av; kontroll, kompetens och kunskap, immateriella rättigheter och 

säkerhet, och slutligen förlust av innovativ förmåga. Vidare beskriver Bragg (2006) 

produktionen som en av de viktigaste funktionerna i ett företag och att outsourca denna kräver 

omfattande koordinering för att hanteras på ett framgångsrikt sätt. Mao, Lee och Deng (2010) 

hävdar att hanteringen av relationer är en nyckelfaktor för ett lyckat offshore outsourcing-

projekt. De förklarar att offshore outsourcingkontrakt är mer komplicerade än andra 

affärskontrakt och att samspelet mellan aktörerna går bortom det som skrivits i avtalet; 

faktorer såsom kultur, förtroende, engagemang och parternas intresse påverkar samarbetet och 

är svåra att täcka in i ett kontrakt. Vidare hävdar de att offshore outsourcingprojekt tycks ha 

utvecklats från att vara kontraktbaserade till att bli förtroendebaserade relationer.  

 

Larson (1992) beskriver att relationen och samarbetet mellan aktörer utvecklas över tid och 

det är viktigt att konstant arbeta för att behålla ett starkt engagemang, kommunikation, 

tillfredsställelse, förtroende och förståelse hos båda parter. Tillit är grunden för att etablera en 

relation, vilket även Joni (2004) är inne på men väljer att addera integritet och expertis. Vid 

etablering av en relation mellan kulturer påvisar Solberg (2008) att kommunikationen mellan 

parterna är särskilt viktig. Håkansson och Snehota (1995) menar att starka aktörsbindningar 

åstadkoms genom nära och fortlöpande kommunikation vilket i grunden baseras på 

ömsesidigt lärande, förtroende och engagemang. Genom att reducera det sociala, kulturella, 

tidsmässiga samt det tekniska avståndet skapar man starka aktörsförbindelser. Lau och Zhang 

(2010) beskriver att ett av de större problem företag upplever vid offshore outsourcing är att 

de förlorar kontrollen och kommunikationen mellan aktörerna blir då essentiellt för företagen 

att hantera korrekt. Dock kan det vara problematiskt att kommunicera på ett annat språk än 

modersmålet samt att de beteendemässiga skillnaderna hos individerna inom de både 

kulturerna kan leda till problem i att förmedla och förstå budskap (Lind, 2012).  

 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver att ett företag kan ha olika nivåer av samarbete i en 

leverantörsrelation och Kotabe och Murray (2004) utvecklar detta och säger att det finns både 
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positiva och negativa långsiktiga konsekvenser som företag bör beakta beroende på vilken 

nivå samarbetet sker mellan parterna. En lösare relation ökar flexibiliteten medan en närmare 

relation kan ge företaget tillgång till leverantörens kapaciteter, exempelvis. En välfungerande 

relation är en utbytesprocess vilket till stor del handlar om i hur hög grad leverantören 

anpassar någon del i processen för att åstadkomma produkten efter beställarens önskemål 

(Ford et al., 2006). En grundläggande modell för att beskriva en relation är ARA-modellen 

som kan beskrivas som aktörer med resurser utför aktiviteter (Håkansson & Snehota, 1995). 

Relationen är sålunda baserad på de aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband 

parterna har med varandra men även deras styrka och karaktär. Dock existerar relationen i ett 

nätverk sammankopplat med fler relationer. Ett nätverk kan, från en företagsekonomisk 

synvinkel, beskrivas som en nätstruktur med olika affärsenheter som är relaterade till 

varandra genom specifika trådar (Håkansson & Ford, 2002). Aktiviteter, resurser och aktörer 

är noderna och banden i nätverket medan länkarna och förbindelserna är trådarna (Ford et al., 

2006). Johanson och Vahlne (2009) beskriver att nätverksteorin visar att ett företag kan samla 

information från sitt nätverk. Men företag som gör affärer i andra länder kan ha svårt att få 

åtkomst till nätverket i marknader utanför dess hemmamarknad. Företag som går in på en ny 

marknad kan ses som främlingar och kan på så vis få det svårt att etablera en nätverksposition 

i det andra landet.   

 

Eftersom relationen parterna emellan är en nyckelfaktor för hur offshore outsourcing-

projektet utvecklas och formas (Mao, Lee & Deng, 2010) samt att relationen har fått en 

begränsad uppmärksamhet i forskningen (Winkler, Dibbern & Heinzl, 2008) är det ett 

relevant område att studera. Det är även relevant att fokusera på hur just mindre företag 

etablerar, styr och koordinerar relationen vid offshore outsourcing då det ter sig annorlunda 

gentemot multinationella företag (Sinha et al., 2011). Då mindre företag har mer begränsade 

resurser än större företag blir det intressant att se hur små svenska företag hanterar relationen 

med den leverantör som utför produktionsaktiviteten åt dem, speciellt med tanke på vilken 

viktig del produktionen är för företag (Bragg, 2006). Den största nackdelen företag finner då 

de anskaffar sin produkt från utlandet är att de förlorar kontroll över produkten (Wang et al., 

2011) och enligt Solberg (2008) kan man återfå en känsla av kontroll genom att förbättra sin 

relation med motparten. Enligt Wang et al. (2011) kan ett företag också återfå viss kontroll 

genom att ta in en tredje part som bidrar till att hantera den administrativa kontrollen genom 

analyser och planering. Då mindre företag har begränsade resurser att ta in en tredje part för 
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att upprätthålla en känsla av kontroll blir det särskilt intressant att närmare undersöka hur de 

hanterar relationen med sin leverantör.    

1.3 Problemformulering 
För att erhålla en ökad förståelse av relationsuppbyggande och hantering av 

leverantörsrelationer då små svenska företag har offshore outsourcat tillverkningen har 

problemet valts att delas in i en huvudfråga med tre underliggande delproblem.  

1.3.1 Forskningsfråga  

Med utgångpunkt i problemdiskussionen har vi formulerat den övergripande forskningsfrågan 

som vi ämnar besvara i vår uppsats: 

1.3.2 Delproblem  

För att besvara forskningsfrågan har vi delat in denna i tre delproblem för att erhålla bredden 

och djupet som behövs för att besvara forskningsfrågan på ett fulländat och korrekt sätt. 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur små svenska företag som har offshore 

outsourcat sin tillverkning hanterar relationen med utländska leverantörer i tillväxtmarknader. 

 

Hur styr små etablerar små svenska företag en offshore outsourcad 

leverantörsrelation? 
 

 

Hur etablerar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 

 

Hur hanterar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 
 

 

Hur koordinerar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 
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Genom att analysera hur de etablerar, styr och koordinerar relationen ämnar vi öka förståelsen 

för hur små svenska företag hanterar offshore outsourcingprojekt av produktion ur ett 

relationsperspektiv.  

1.5 Avgränsningar 
Vi har i den här uppsatsen valt att empiriskt fokusera på små svenska företag som har offshore 

outsourcat sin tillverkning. Vidare har vi avgränsat insamlingen till att se från beställares (de 

små svenska företagen) perspektiv och inte leverantörers, dock har kompletterande empiri 

samlats in från en leverantör. Vi valt att inte fokusera på varför de har valt att flytta sin 

produktion, dock kommer de bakomliggande motiven fram i uppsatsen för att ge en bakgrund 

till fallföretagens etablering av deras offshore outsourcing-projekt. Ytterligare en empirisk 

avgränsning att beakta är att alla fallföretag har offshore outsourcat produktionen till 

tillväxtmarknader. 

 

Uppsatsen koncentrerar sig på samarbetet och relationen mellan beställaren och leverantören, 

Där fokus ligger på relationshantering utifrån tre perspektiv; relationsetablering, 

relationsstyrning och relationskoordinering. Vidare har vi valt att inte fokusera på hur små 

svenska företag hanterar och säkerställer att utländska leverantörer uppfyller sin del av avtalet 

eller andra, exempelvis juridiska problem som kan bli aktuella efter att den första kontakten 

har tagits, som en följd av den begränsade tidsramen för uppsatsen. Dock behandlar uppsatsen 

rollen formella avtal har mellan parterna då det är relaterat till hanteringen av relationen, men 

behandlar inte hur de små svenska företagen säkerställer att avtalet följs. 

 

Den teoretiska avgränsningen kommer således vara inriktat på litteratur inom; relationer 

mellan företag, generellt om offshore outsourcing aktiviteter och hantering utav dessa samt 

teorier om vad som påverkar relationer över gränser och mellan kulturer. Vi har valt att både 

behandla den interorganisatoriska skolan och nätverkssynsättet i den teoretiska referensramen. 

1.6 Disposition  
Figur 1 nedan visar uppsatsens disposition där även kapitel och huvudrubriker går att avläsa. I 

det andra kapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt (2 Metod), följt av teori (3 

Teoretisk referensram) samt insamlad data (4 Empiri) som uppsatsen grundar sig på. Slutligen 

redovisas uppsatsens analys (5) och slutsatser (6). 
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4. Empiri 
• Viking Toys AB [4.1] 
• Yelloc AB [4.2] 
• Verktygsmekano i Motala AB [4.3] 

 

 

5. Analys 
• Relationsetablering [5.1] 
• Relationsstyrning [5.2] 
• Relationskoordinering [5.3] 

 

 

6. Slutsats 

 

3. Teoretisk referensram 
• Offshore outsourcing [3.1] 
• Relationsetablering [3.2] 
• Relationsstyrning [3.3] 
• Relationskoordinering [3.4] 
• Teoretisk syntes [3.5] 

FORSKNINGSFRÅGA 
 

Hur hanterar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 

Figur 1. Disposition av uppsats 

DELPROBLEM TRE DELPROBLEM ETT DELPROBLEM TVÅ 

 

Hur etablerar små 

svenska företag en 

offshore outsourcad 

leverantörsrelation? 

 

 

Hur styr små etablerar 

små svenska företag en 

offshore outsourcad 

leverantörsrelation? 
 

 

Hur koordinerar små 

svenska företag en 

offshore outsourcad 

leverantörsrelation? 
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2 METOD 
 

I det här metodkapitlet behandlas uppsatsens tillvägagångsätt och den metod som använts vid 

uppsatsens genomförande. Redogörelsen utmynnar i en fallbeskrivning och diskussion av 

uppsatsens reliabilitet och validitet. Slutligen sammanfattas innehållet av kapitlet för att visa 

de essentiella metodvalen på ett överskådligt vis. 

2.1 Forskningsansats 
Forskningsansatsen beskriver hur man går tillväga i interaktionen mellan teori och empiri, 

vilket kan förklaras utifrån tre aspekter: deduktion, induktion eller abduktion (Alvesson och 

Sköldberg 2008). 

 

Den deduktiva forskningsansatsen syftar till att man hämtar teori för att sedan testa den i 

verkligenheten, dvs. man utvecklar diverse förslag utifrån befintlig teori. Till skillnad från den 

deduktiva forskningsansatsen syftar den induktiva till att man ständigt utvecklar teorin utifrån 

den insamlande empirin. Abduktiv forskningsansats är en blandning mellan både induktivt 

och deduktivt antydan och är speciellt användbar då man vill eller har som mål att upptäcka 

nya förhållanden och företeelser (Dubios och Gadde 2002). Därtill bedömer Alvesson och 

Sköldberg (2008) att den deduktiva ansatsen att utgår från en allmän regel som sedan ska 

förklara ett enskilt fall och den induktiva är tvärtom att många enskilda fall generaliseras för 

att hitta samband. Den abduktiva ansatsen är svår att placera, den är mer lik den induktiva då 

den likt denna utgår från empirisk data men samtidigt exkluderas inte det deduktiva 

arbetssättet som utgår från teori och på så sätt ligger den abduktiva ansatsen närmare den 

deduktiva (Alvesson och Sköldberg 2008).  

 

Vi har för denna uppsats utgått från den abduktiva forskningsansatsen som Alvesson och 

Sköldberg (2008) nämner som den metod som används i många fallbaserade studier och är 

väldigt lämplig för dessa då den återger en mer djupgående insikt och kännedom om det 

specifika fallet. Vi kände vidare att det var viktigt för oss att inte låsa oss i ett arbetssätt och 

insåg att för vår uppsats kan det vara nödvändigt att behöva pendla mellan teorin och empirin 

under forskningsprocessen, för att på det sättet komma fram till nya teoretiska infallsvinklar 

och använda empirin på bästa möjliga sätt. Med abduktion tolkar vi empirin under arbetets 

gång då vi försöker utveckla teorin till flera fall. Alltså förändras den teoretiska referensramen 
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löpande, men samtidigt har vi inte som mål att generera helt nya teorier utan vi anpassar de 

redan existerande för våra fall som Dubios och Gadde (2002) menar vad just abduktion 

handlar om och refererar till systematisk kombinering. Detta genom att först skapa en 

grundläggande teoretisk bas med erkända teorier inom etablering och styrning av relationer, 

för att sedan efter den empiriska insamlade data omarbeta teorin och anpassa den mer 

specifikt för forskningsfrågan. Den abduktiva processen påbörjades med ett empiriskt 

fenomen, då vi först kontaktade ett av fallföretagen (se 2.4.1 Viking Toys) som var i en 

intressant situation (internationellt leverantörsbyte) vilket vi fann intressant att undersöka. 

Utifrån det empiriska fenomenet hos det specifika fallet utformade vi en preliminär 

forskningsfråga med hjälp av litteratur inom företagsrelationer. För att sedan hitta ytterligare 

empiriska fall att undersöka och utvecklade därigenom en lämplig teoretisk grund under 

processens gång. 

2.2 Forskningsmetod 
Forskningsmetoden kan utformas på två olika sätt, kvalitativt eller kvantitativt. En kvalitativ 

forskningsmetod utgår ofta i fallstudier men det betyder inte nödvändigtvis att en kvantitativ 

metod inte kan tillämpas på en fallstudie. Merriam (1994) beskriver hur metoderna skiljer sig 

där kvantitativ forskning mäter verkligheten och kvalitativ forskning i större utsträckning 

tolkar verkligen. Följaktligen betyder det att kvantitativ forskning eftersträvar ett slutresultat 

medan i kvalitativ forskning är det processen till resultatet som är mer intressant. Bryman & 

Bell (2005) är inne på samma spår och säger att fokus ligger på förändring och utveckling – 

varför och hur. Då vi utifrån vår forskningsfråga och delproblem vill ta reda på vad som 

påverkar en relation, hur det påverkar, på vilket sätt man etablerar och styr relationer anser vi 

att en kvalitativ metod är mest tillämpningsbar. I synnerhet då vi ska genomföra personliga 

intervjuer för att sedan uttrycka i ord vad man behöver beakta i en relationshantering, vilket vi 

inte tror hade varit möjligt med en kvantitativ metod i samma omfattning. 

 

Merriam (1994) säger att målet med en kvalitativ studie är att beskriva, upptäcka och skapa 

förståelse för någon naturligt känd situation som har valts ut på ett icke slumpmässigt sätt för 

att genomföras subjektivt. Till skillnad för målet i kvantitativ forskning som mer innebär 

bevisning och hypotesprövning, på en obekant situation genom ett större slumpmässigt urval. 

Enligt Bryman & Bell (2005) sker detta vanligen på ”hård data” (statistiska 

enkätundersökningar) vid kvantitativa undersökningar där kvalitativa är motsatsen dvs. ”mjuk 

data” (intervjuer). Man kunde tänkt sig en kvantitativ studie om vi hade undersökt hur mycket 
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faktor X påverkar en relation för mindre svenska företag. Men då vi nu i första hand vill 

undersöka på vilket sätt dessa faktorer påverkar en relation ser vi den kvalitativa metoden som 

ett bättre val. En kvalitativ studie möjliggör att på djupet undersöka något, en kvantitativ 

studie har ofta en ytlig prägel och vi hade då fått nöja oss med att endast mäta enkla 

förhållanden (Jacobsen, 2002). Vidare menar Denscombe (2009) att en av fördelarna med 

kvalitativa metoder är att man oftast får en bild som bättre stämmer överens med hur det 

faktiskt är. 

2.2.1 Förbehåll kring kvalitativ forskningsmetod  

Den kvalitativa metoden är inte på något sätt bättre än den kvantitativa och det finns mycket 

kritik kring den som vi anser är viktigt att ha i åtanke och ha under beaktning vid 

genomförandet av studien. Risken med kvalitativ metod är att man i allt för stor grad 

generaliserar på ett litet urval och själv bestämmer vad som är betydelsefullt att ta med. Där 

man med en kvantitativ studie har ett stort urval som är lätt och fortfarande starkt trovärdigt 

vid en generalisering.  Resultatet kan då bli påverkat av egna intressen och den personliga 

förbindelse som etableras med intervjupersonerna under de kvalitativa intervjuerna. Vilket 

Denscombe (2009) och Bryman & Bell (2005) anser vara en del av problematiken med en 

kvalitativ forskningsmetod. 

 

Då vi har undersökt samma sak på flera företag anser vi oss ha limiterat risken för en för stor 

felaktig generalisering. Men det är även viktigt för läsaren att ha i åtanke att våra resultat inte 

kan appliceras på alla slags relationer utan vårt mål är endast för det som framgår utav 

forskningsfrågan, delproblemen samt våra avgränsningar. Det vill säga för små svenska 

företag som offshore outsourcat produktionen till tillväxtmarknader och relationen dem 

emellan.  

2.3 Forskningsstrategi 
För att bedriva samhällsvetenskaplig forskning finns flertalet tillvägagångssätt enligt Yin 

(2009); fallstudier, enkätundersökningar, experiment, historiska studier eller analys av källor. 

Var och en av dessa representerar olika forskningsstrategier, följer sin egen logik och har sina 

för- och nackdelar. Insamling och analys av empiri skiljer sig således åt mellan dessa olika 

tillvägagångssätt. Trots varje forskningsstrategis distinkta karaktär existerar överlappningar 

mellan dem och målet är att undvika en missanpassad strategi och använda den som är mest 

fördelaktig. Vid val av forskningsstrategi finns tre villkor som påverkar beslutet enligt Yin 

(2009). Det första är hur forskningsfrågan är formulerad, t.ex. bör frågan vara av ”hur/varför” 
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karaktär vid fallstudier och ”vad/hur många” karaktär vid enkätundersökningar. Det andra 

villkoret är huruvida det krävs kontroll av beteendet och det sista villkoret är att beakta ifall 

man fokuserar på aktuella händelser.  

 

Vår forskningsfråga som vi ämnar besvara i denna uppsats är av ”hur” karaktär. Vidare ämnar 

vi inte att kontrollera beteende utan vi kommer fokusera på aktuella händelser. Det naturliga 

valet, och i enighet med Yins (2009) villkor är att genomföra en fallstudie.  En fallstudie 

möjliggör att se och förstå ett verklighetsbaserat fenomen på djupet, som dock också gör 

fallstudier kontextbundna vilket är av vikt att beakta (Yin, 2009). Dock anser vi att fallstudie 

är det som bäst lämpar sig för vår uppsatts då vi ämnar undersöka hur något ter sig i 

verkligheten. De andra forskningsstrategierna skulle inte möjliggöra för oss att på djupet 

undersöka hur svenska små företag hanterar relationen med sina utländska leverantörer för att 

sedan analysera empirin och komma fram till en slutsats. 

2.3.1 Utformning av fallstudie  

Enligt Yin (2009) finns det flera olika varianter av fallstudier, designmässigt. Fallstudier kan 

antingen ha en enfallsdesign, dvs. studier ett fall, eller så kan den utformas enligt en 

flerfallsdesign där man studerar flera fall. Dessutom skiljer man på en holistisk utformning där 

man analyserar en enhet i det specifika fallet eller om fallstudien har flera analysenheter. Det 

är alltså möjligt att blanda dessa utformningar (se figur 2). 

 

Vi har valt att utforma studien på flera fall och bortse från en enfallsdesignen som enligt Yin 

(2009) lämpar sig bäst till studier där fallet i sig är unikt. Vi anser att relationsetablering och 

hantering bland mindre svenska företag med utländska leverantörer i tillväxtmarknader inte 

kan anses vara synnerligen unikt eller representativt över flera fall, även om det var oerhört 

svårt att identifiera och kontakta sådana företag. Om vi hade begränsat studien till endast ett 

företag hade det enligt oss krävts att vi anammat en longitudinal studie och därmed analyserat 

relationerna över tid. Vilket vi bedömde inte vara genomförbart på ett tillräckligt bra sätt pga. 

Den faktiska tidsbegränsningen. Yin (2009) tar även upp att resultatet från studien stärks och 

ger möjlighet till en mer trovärdig generalisering om flera fall studeras. Då vårt huvudsakliga 

mål inte är att generalisera har vi avgränsat omfattningen till tre fall och därmed fått en 

djupare grund än om vi endast hade haft två. Merriam (2009) säger fortsättningsvis att 

användandet av en flerfallsdesign stärker studiens externa validitet och gör tolkningen mer 

övertygande. 
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Vi har koncentrerat studien till en holistisk utformning (en analysenhet) i huvudsak, även om 

vi till viss del analyserat flera analysenheter. Då vi specifikt analyserar företagens relation 

med utländska leverantörer som är baserade i tillväxtmarknader. Även om vi i ett fall har haft 

flera intervjupersoner, har det mer varit av en kompletterande grund. I det fall vi intervjuade 

två personer ser vi det som ett undantag då det helt enkelt var mest lämpligt eftersom dessa 

kunde komplettera varandras svar och ge en djupare grund medan det på de andra företagen 

var en person som var lämplig för intervju av kunskapsmässiga skäl (se 2.5.2 primärdata). När 

vi intervjuade exportchefen på en av leverantörerna till ett av fallföretagen var det just för att 

vi fick möjlighet till det och det var av ett kompletterande slag även där. En argumentation 

kan föras för att vi har genomfört en blandning mellan flera analysenheter och en holistisk 

design. Men då det skett till en så pass begränsad utsträckning och inte använts fullt lyder vårt 

resonemang att vi bearbetat studien utifrån en holistisk design med inslag av flera 

analysenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.2 Förbehåll kring val av fallstudie som forskningsstrategi 

Yin (2009) beskriver att fallstudier som forskningsstrategi har fördelar såsom att man direkt 

kan observera och intervjua personer anknyta till fallet vilket inte är möjligt under en 

enkätundersökning särskilt om man endast mejlar ut den. Men fallstudien har fått viss kritik 

av forskare som följd av brist på klarhet. Alltför ofta har forskare som använt en 

fallstudiestrategi varit slarviga och inte följt den systematiska procedur som krävs. Följden 
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Figur 2. Fallstudiedesign (Yin, 2009) 
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har då blivit att försumligheten har inverkat på riktningen som forskningen har tagit och dess 

slutsatser. En anledning varför det sker är enligt Yin (2009) att det finns lite litteratur som 

behandlar processen som följer när man väljer fallstudie som strategi. Det finns ett större 

utbud av litteratur som behandlar de andra forskningsstrategierna och således blir det lättare 

att följa en korrekt procedur. För att behålla en logisk följdriktighet i vår uppsats finner vi det 

fördelaktigt att vi har varit två författare med ett granskande synsätt och på det sättet 

minimerat risken för misstag. Avslutningsvis säger Yin (2009) att i fallstudier är det lätt hänt 

att resultatet kan bli missvisande, denna risk kan minimerar man bäst genom att inkludera 

flera fall, vilket vi gjort. 

2.4 Urval av fallföretag 
Vi har valt flera fallföretag som grund till uppsatsen och genomför en s.k. cross-case analys 

(Yin, 2012), där vi vill identifiera gemensamma och regelbundna mönster samt jämföra dessa 

fallen emellan. Fokus för studien ligger på små svenska företag som använder leverantörer 

som tillverkar deras slutprodukter och dessa leverantörer är lokaliserade utomlands i 

tillväxtmarknader. Vi har exkluderat att undersöka medelstora företag och således riktat in oss 

på små företag samt ett mikroföretag, företag som sysselsätter färre än 50 personer och har en 

omsättning som inte överstiger mer än 10 mn euro per år definieras som ett litet företag inom 

SMF-kategorin och mikroföretag är företag som sysselsätter färre än 10 personer och har en 

omsättning som överskrider 2 mn euro per år (2003/361/EG). 

 

För att finna företag lämpliga för studien krävdes ett djupt sökande via olika databaser på 

Internet och utnyttjande av våra kontaktnät för att hitta just små svenska företag som arbetar 

med utländska leverantörer i tillväxtmarknader. Det visade sig vara betydligt svårare än vi 

räknat med, ett av företagen var dock redan klart sedan tidigare och vi behövde hitta 

kompletterande företag som var villiga att bidra med empiriskt material. Vad som kan ha 

legat till grund för detta är att få mindre företag helt enkelt inte använder utländska 

leverantörer på grund av en svår hantering vilket de inte har råd med och att det är både 

enklare och billigare att tillverka produkterna själv eller använda större nationella företag som 

i sin tur använder utländska leverantörer. Företagen kontaktades först via mejl där syftet med 

studien förklarades och vi bad om kontaktuppgifter för att diskutera det vidare med lämplig 

person via telefon. Via telefonsamtal och fortsatt mejlkontakt beslutades detaljerna kring 

intervjuerna med de företag som var intresserade att bidra med empiriskt till studien. Detaljer 
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kring tillvägagångssättet att kontakta de företag som ligger till grund för studien finns i bilaga 

3 (loggbok). 

 

Genom att begränsa oss till små svenska företag som arbetar tillsammans med utländska 

leverantörer i tillväxtmarknader för produktion anser vi ha nått upp till en empirisk mättnad i 

enlighet med Yin (2009) som säger att man ska ha ett fokusområde för kvalitativa studier. 

Vidare har intervjuerna i huvudsak varit enhetliga – samma intervjuguide (se bilaga 1) har 

använts till alla intervjuer för att ytterligare påvisa en empirisk mättnad i enighet med Yin 

(2009). 

2.4.1 Presentation av fallföretag 

För alla fallföretag gäller som tidigare nämnt att deras leverantörer är baserade i 

tillväxtmarknader, där leverantören är större företag som har många olika kunder. Nedan 

följer en kortare presentation av fallföretagen som intervjuats för denna uppsats: 

Viking Toys AB4 
Viking Toys tillverkar leksaker för barn från ett år och är specialiserade på hållbara leksaker 

tillverkade i plast. Ledningen är baserad i Torsås där huvudkontoret finns med administration 

och marknadsföring. Produktionen återfinns numera i Vietnam där man kontrakterat ut den på 

två leverantörer, en för Viking Toys och en för Flexi Toys. Viking Toys har två 

produktkategorier men för den här studien har det koncentrerats till produkterna inom Viking 

Toys. Våra intervjupersoner var exportchefen Martin Lindberg anställd sedan 2008, ägaren 

Gösta Kjellme som även grundade företaget 1975, samt Thuy Phan exportchef på Dai Dong 

Tien (leverantören i Vietnam) som gav ytterligare empirisk grund. Viking Toys har 4 

anställda i Sverige och 1 i Thailand, de hade en omsättning på ca 23,5 mnkr för kalenderåret 

2011. 

Yelloc AB5 
Yelloc är ett enmansaktiebolag som säljer pluggar i rågummi för att förhindra läckage av olja 

och andra kemiska substanser från allehanda hydraulisk utrustning. Pluggarna är designade 

och framtagna för att vara miljövänliga och av yppersta kvalité. Tillverkningen har varit 

kontrakterad till en fabrik i Estland, deras produkter säljs i större delen av Europa och 

framförallt Sverige. Omsättningen ligger på 4,5 mnkr för kalenderåret 2012 och därmed ligger 

                                                
4 http://www.vikingtoys.se/  
5 http://www.yelloc.com/  
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inom gränsen för mikroföretag enligt Europeiska Unionens rekommenderade definition. Vi 

genomförde en intervju via Internet m.h.a. Skype med grundaren och ägaren Thomas Gradin. 

Verktygsmekano i Motala AB6 
Verktygsmekano i Motala (Verktygsmekano) tillverkar formar avsedda för formsprutning och 

pressgjutning. Det kan t.ex. röra sig om när en biltillverkare ska tillverka en ny stötfångare för 

en bil och de behöver en form för gjutningen. Då förser Verktygsmekano denna åt dem 

genom att kontraktera detta till producenter i Kina. De har även kontor med egen personal i 

Kina för att hantera relationerna med de kontrakterade kinesiska bolagen. Här har vi 

genomfört en platsintervju med VD Niclas Estlander. De har 22 anställda i Sverige och 6 

personer som arbetar för Vertygsmekano i Kina, de omsatte ca 60 mnkr kalenderåret 2012. 

2.5 Datainsamlingsteknik 
Jacobsen (2002) identifierar två olika typer av data; primärdata och sekundärdata. Primärdata 

oftast är olika typer av intervjuer och observationer medan sekundärdata är en ren 

källhänvisning. Alltså kan man säga att primärdata är förstahandsskildringar och sekundärdata 

är alla övriga källor. Vi har valt att fokusera på primärdata för att erhålla en så valid studie 

som möjligt, alla intervjuer har därtill spelats in på diktafon eller annan teknisk utrustning 

efter godkännande av aktuell intervjuperson. I tabell 1 nedan sammanfattas tekniska data av 

intervjuerna: 

Tabell 1. Intervjupersoner 

2.5.1 Sekundärdata 

Jacobson (2002) definierar sekundärdata som information som någon annan samlat in, därmed 

kan den informationen vara insamlad i annat syfte och på det sättet inte vara aktuellt i den 

egna studien. Man får då som läsare av sekundärdata endast tillgång till resultatet av en 

tidigare undersökning. När man själv samlar in informationen (primärdata) kan man 

kontrollera och på ett lättare sätt reflektera över dess tillförlitlighet och tillämplighet. Data kan 

                                                
6 http://www.verktygsmekano.se/  

Namn Företag Intervjuform Längd Datum 

Martin Lindberg Viking Toys Muntligt på företaget 1 h 15 min 2013-04-29 

Gösta Kjellme Viking Toys Muntligt på företaget 1 h 15 min 2013-04-29 

Thomas Gradin Yelloc Muntligt via Skype 1 h 20 min 2013-05-03 

Niclas Estlander Vertygsmekano Muntligt på företaget 40 min 2013-04-30 

Thuy Phan Dai Dong Tien Skriftligt via mejl – 2013-05-08 
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vara styrd och vinklad för att passa in på behoven och den specifika agendan hos insamlaren 

(Jacobsen, 2002). 

Företagsmaterial 
Vi har försökt minimera användandet av sekundärdata för att öka tillförlitligheten på 

uppsatsen, av Viking Toys erhöll vi en mindre mängd sekundärdata i from av broschyrer om 

företaget. Av Yelloc fick vi en nyhetsartikel som beskrev bakgrunden till företaget och 

produkterna. Detta material användes av oss för att få en djupare insikt i fallföretagen och 

deras situation men inte som direkt referensmaterial för uppsatsen. 

2.5.2 Primärdata 

Enligt Alvesson (2000) består en kvalitativt utförd studie till största del av intervjuer vilket är 

en primär källa. Yin (2009) urskiljer även fem andra direktobservationer; 1) deltagande, 2) 

observationer, 3) dokumentering, 4) arkiv och 5) fysiska artefakter som primärdata.  

Intervjuer 
Viking Toys och Vertygsmekano intervjuade vi på plats för att kunna få så tillförlitlig data 

som möjligt. Det medförde också att vi fick enligt oss erhöll en mer personlig kontakt med 

intervjupersonerna än vad vi annars hade fått. På Yelloc var det inte möjligt av praktiska skäl 

att göra en platsintervju men då vi använde internetlösningen Skype. Utöver detta 

genomfördes även en kompletterande empiri-insamling genom en mejl-dialog med Viking 

Toys nya leverantör, Dia Dong Tien. Vi genomförde detta främst som en följd av att Viking 

Toys erbjöd oss denna möjlighet. Då det endast är denna leverantör som vi har varit i kontakt 

samt att kontaktpersonen på Dia Dong Tien helst inte ville ha en muntlig intervju utan ville 

göra det skriftligt så har vi sett och behandlat det som ett kompletterande material till den 

övriga empirin dvs. mer som bekräftande data. 

 
Vi har valt att intervjua personer som på något sätt är anknutna till relationsetableringen och 

hanteringen av de utländska leverantörerna. För att säkerställa att vi intervjuade rätt personer 

på företagen beskrev vi vad vår uppsats handlade om samt vilken roll vår intervjuperson bör 

ha när vi var i kontakt med företagen inför intervjun. På Viking Toys intervjuade vi 

exportchefen och VD under ett och samma tillfälle då det var dessa som var involverade i 

bytet av leverantör och följaktligen etableringen av relationen med den nya leverantören. För 

Verktygsmekano var det främst VD och ekonomichefen som bedömdes lämpliga för oss att 

intervjua enligt VD själv. Dock var ekonomichefen nyanställd och ansågs inte kunna besvara 

våra intervjufrågor på ett tillförlitligt sätt. Vi valde då att endast intervjua VD. Då företaget 
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Yelloc endast har en anställd som också är grundaren var en urvalsprocess ej möjlig men inte 

heller relevant att applicera. 

 

Intervjuerna kan vara strukturerade på olika vis, löst eller mer strukturerade, där 

ostrukturerade intervjuer ofta kombineras med mer strukturerade. En ostrukturerad intervju 

blir i konstruktionen explorativ då man vanligen använder en sådan typ när förkunskapen om 

ämnet är bristande och det är svårt att formulera relevanta frågor (Merriam 1994). Vi har valt 

att semi-strukturera våra intervjuer för att ge intervjupersonen större frihet att utforma sina 

svar på eget sätt. Vi hade ett antal förutbestämda ämnen och områden i en intervjuguide (se 

bilaga 1, texten med kursiv stil) som vi ville täcka in i intervjun. Dock inkluderade vi även 

specifika frågor i intervjuguiden vilket kan ger intrycket att intervjun var mer strukturerad. 

Dessa specifika frågor användes dock mer för att inte glömma något och att i slutet av intervju 

kontrollera att vi har täckt in de ämnen som vi önskat.  

 

Anledningen till att vi valde denna struktur var att vi ville ha en ram för vad vi skulle täcka i 

intervjun och hålla intervjun till ämnet eftersom vi hade en begränsad tid för att samtidigt 

använda den på ett mindre strukturerat vis för att göra intervjun mer flytande. Därutöver 

skilde det sig hur vi använde intervjuguiden och hur strukturerade vi var mellan företagen. På 

Viking Toys hade vi den mest ”lösa” strukturen och endast kontrollerade att vi behandlat allt 

innan intervjun avslutades. Under skrivandet av själva intervjuguiden tänkte vi över 

frågeställningarna i förväg och hade dem mer eller mindre i huvudet. Utan att för den delen ha 

specifika frågor i åtanke även om vi hade möjlighet till det. Dock täcktes inte allt till fullo in i 

intervjuguiden, därav ytterligare en anledning till att den var av semi-strukturerad karaktär. På 

Yelloc tillämpades guiden för att hålla intervjun på rätt spår medan vi på Verktygsmekano var 

tvungna att vara mer strukturerade då intervjupersonen hade begränsat med tid p.g.a. en 

arbetsrelaterad resa till Kina som påbörjades senare samma dag. Även om strukturen på 

intervjuerna skildes åt och i vilken grad vi använde vår intervjuguide anser vi ändå att våra 

intervjuer var semi-strukturerade då intervjupersonerna fick tala fritt inom de aktuella 

områdena och frågorna som inte var med i guiden ställdes genomgående under intervjun. 

Dock var vi tvungna av praktiska skäl att ställa mer specifika frågor i vår dialog med Dia 

Dong Tien då det skedde skriftligt genom mejl-konversation. Vi bifogade bland annat en 

Word-fil (se bilaga 2) med frågor som intervjupersonen fick besvara. 
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Observationer 
Platsintervjuerna möjliggjorde för oss att observera intervjupersonerna, deras kroppsspråk och 

omgivning. Kylén (2004) menar att förstahandsskildringar alltid är mer givande och 

tillförlitliga än aktuell sekundärdata. För Yelloc använde vi en internetbaserad lösning i form 

av Skype då vi ansåg det bättre än en traditionell telefonintervju vi kunde i realtid 

kommunicera och se varandra utan att vara fysiskt nära, då vi hade webbkamerafunktionen 

aktiverad. Vi fick då även möjligheten att observera intervjupersonens beteende. Gummesson 

(2007) säger bland annat att observationer inte används i den utsträckning det borde göras i 

forskning, en anledning till varför observationer är så bra att utnyttja är enligt honom att en 

större del av kommunikationen sker just icke-verbalt. 

 

Vi upplevde att intervjupersonerna överlag var ärliga och villiga att delge information om allt 

vi frågade om. Av förklarliga skäl var informationen från mejl intervjun med Phan (Dai Dong 

Tien) bristfällig men det fanns vissa delar som var tillfredställande nog och det är dessa delar 

som har använts av oss. Lindberg och Kjellme (Viking Toys) visade upp praktiskt hur deras 

produkter fungerade, slängde dem i golvet och ”lekte” med dem just för att påvisa att de är 

tysta och hållbara. Gradin (Yelloc) visade upp diverse produkter med hjälp av webbkameran. 

För att komma till Estlanders kontor (Verktygsmekano) gick vi först igenom verkstaden i 

Motala. Avslutningsvis fick vi även en kort guidad tur i verkstaden. Observationerna vi gjorde 

gav oss större insikt i företagens specifika produkter och bidrog till en ökad förståelse för 

relationshanteringen med de kontrakterade leverantörerna. 

2.6 Undersökningskvalité 
Yin (2009) identifierar fyra kriterier för att påvisa kvalitén på en undersökning; konstruktions 

validitet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Merriam (1994) beskriver att alla 

slags undersökningar har som mål att nå så valida och reliabla resultat som möjligt vilket 

innebär giltiga och trovärdiga resultat. 

2.6.1 Validitet 

Konstruktions validitet betyder att identifiera korrekta operationella åtgärder för koncepten 

som studeras vilket sker i datainsamlingsprocessen och stärks av när man använder flera 

källor och etablerar en ”kedja av bevis” (Yin, 2009), vilket vi har gjort genom att intervjua 

flera företag som tidigare påvisat. Tillika refererar vi alltid till källan varifrån data hämtats för 

att tydliggöra kedjan av bevisning. Vidare har vi försökt vara medvetna om att alla 

intervjupersoner inte är helt subjektiva men det är inget vi har kunnat påverka. Genom att 
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genomföra en flerfallsstudie där vi kan jämföra, identifiera samband och skillnader anser vi 

att risken för större empiriska felaktigheter minimeras. Dessutom har vi erbjudit 

intervjupersonerna att bedöma och utvärdera sammanställningen av den insamlade empirin 

för att ytterligare stärka kedjan av bevis. 

 
Fortsättningsvis säger Yin (2009) att intern validitet främst är aktuellt för 

förklarande/bevisande undersökningar där forskaren vill förklara hur och varför en specifik 

händelse leder till en ny och sker vid data analyseringsfasen. Merriam (2009) fastställer att 

intern validitet innebär hur forskningsresultatet matchar verkligheten. Merriam (1994) 

förklarar kriteriet med att man måste vara ytterst noga att resultaten stämmer överens med 

verkligheten. Slutligen urskiljer Yin (2009) fyra olika taktiska tillvägagångssätt för att öka 

den interna validiteten; göra mönstermatchning, redogöra för förklaringsbyggandet, adressera 

rivaliserande förklaringar och använda logiska modeller. För att försäkra oss om en hög 

validitet har vi använt flera fall för att analysera dem ”cross-case” och hitta gemensamma 

mönster där vi även försökt beskriva hur leverantörer samarbetar genom att gradvis under 

uppsatsen beskriva fenomenet med utländska leverantörer i tillväxtmarknader gällande små 

svenska företag. Genom att vi refererat erkända författares verk inom relationshantering har vi 

kunnat matcha de upptäckta empiriska händelserna till de i förväg förutsedda teoretiska 

händelserna. 

 

Avslutningsvis beskriver Yin (2009) extern validitet som en redogörelse för om resultaten av 

undersökningen är applicerbara på andra studier, alltså om de är generaliseringsbara. Vi vill 

genom studien påvisa vad som ligger till grund för en framgångsrik relation och det har vi 

undersökt på tre mindre svenska företag. Vi anser oss inte vilja eller kunna generalisera dessa 

resultat för att applicera dem på andra företag utöver små svenska som använder leverantörer 

lokaliserade i tillväxtmarknader. Vilket vi anser vi har en god grund till, företagen kommer 

från tre olika regioner i Sverige, har alla under 50 anställda men spritt till 1, 4 och 22 

anställda. Fortsättningsvis försvarar Yin (2009) att fallstudier inte har för avsikt att 

generalisera i samma utsträckning som enkätundersökningar. Den generalisering vi gör på de 

små svenska företagen är baserad på analys i enlighet med Yins (2009) argumentation för 

analytiska generaliseringar, till skillnad mot generaliseringar baserade på statistik som kan 

tänkas vara grunden i en enkätundersökning. 
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2.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten anser Yin (2009) vara god när andra forskare som genomför undersökningen på 

samma sätt också kommer fram till samma resultat dvs. hög tillförlitlighet på studiens 

resultat. På samma sätt definierar Kvale och Brinkmann (2009) samt Merriam (2009) 

reliabilitet och säger att resultatet ska kunna reproduceras vid andra tidpunkter av andra 

forskare. För att göra detta möjligt har vi dokumenterat alla intervjuguider vi använt oss av, 

skrivit loggbok där en genomgång av de upprättade kontakterna med intervjupersoner ingår 

och sammanställt allt i bilaga 1-3. Detta anser Yin (2009) vara av obligatoriskt karaktär för att 

nå upp till en hög reliabilitet och studie som kan återupprepas och mynna ut i samma resultat. 

Vi anser att vi har ställt upp studien på det sättet att vi underlättat en hållbar granskning med 

en strukturerad analys och tillvägagångssätt, där även intervjuerna har spelats in (i ljudform). 

 

Intervjumässigt är det är svårt för oss att tolka om intervjupersonerna kommer ge samma svar 

till andra intervjuare men vi har i huvudsak använt oss av samma intervjuguide till alla 

intervjupersoner (med undantag för Dia Dong Tien) för att öka reliabiliteten av studien. Kvale 

och Brinkmann (2009) påpekar även att vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det 

viktigt att inte koncentrera sig allt för mycket på reliabiliteten för då minskar kreativiteten och 

variationsrikedomen, utan man bör hitta en balans för att ge intervjuaren en möjlighet att 

använda sin egen intervjustil. Vi har semi-strukturerat intervjuerna och i vissa fall ställde vi 

samma fråga fler gånger fast med en annan formulering för att se om vi fick samma svar 

tillbaks. Då vi också har begränsat fallföretagen till tre har vi kunnat vara förhållandevis 

djupgående vid empiri-insamlingen och ställt frågor som egentligen inte ger specifika svar till 

våra forskningsfrågor men som bidrar till en ökad förståelse av problematiken kring dem.  

2.7 Sammanfattning av metodval  

 

 

Med en abduktiv forskningsansats har vi genom en kvalitativ forskningsmetod genomfört en 

flerfallstudie på tre företag. Den teoretiska ramen inom vårt ämne har vi funnit begränsad och 

därmed inte lämplig för att utgå från en helt deduktiv ansats, då vi med den abduktiva 

Figur 3. Sammanfattning av metodval 
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ansatsen kunnat använda empirin för att komma fram till lämpliga teorier. Forskningsmetoden 

är kvalitativ som en följd av att det inte skulle varit möjligt för oss att samla in det empiriska 

materialet utifrån en kvantitativt genomförd undersökning, eftersom vår studie grundar sig i 

djupgående forskningsfrågor som inte kan besvaras blott via statistisk data. Empirin har i 

huvudsak samlats in via intervjuer där all primärdata har spelats in på diktafon eller annan 

teknisk utrustning. Intervjuerna har varit semi-strukturerade till karaktären och finns i bilaga 1 

och 2 medan bilaga 3 innehåller en loggbok för hur kontakten med de intervjuade etablerats 

och fortskridits. Intervjupersonerna för denna studie har varit: 

 

• Estlander, Niclas. VD, Verktygsmekano i Motala AB (2013-04-30). 

• Gradin, Thomas. VD, Yelloc AB (2013-05-03). 

• Kjellme, Gösta. VD, Viking Toys AB (2013-04-29). 

• Lindberg, Martin. Exportchef, Viking Toys AB (2013-04-29). 

• Phan, Thuy. Exportchef, Dai Dong Tien Corporation (2013-05-08).  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som uppsatsen grundar sig på. 

Inledningsvis beskrivs fenomenet offshore outsourcing, sedan följer teori om etablering och 

styrning av relationer samt vad som kan påverka en relation och hur företag kan bemöta 

detta. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes. 

3.1 Offshore outsourcing 
Outsourcing av företagsaktiviteter, dvs. istället för att göra jobbet internet i företaget låta en 

extern part utföra arbetet, är något som har skett under en längre period. Utvecklingen som 

har ägt rum är att det nu har blivit allt vanligare att företag genomför offshore outsourcing 

projekt. Offshore innebär att ett företag flyttar ut en aktivitet till ett annat land, t.ex. har Indien 

blivit ett vanligt land för offshore outsourcing av IT-relaterade verksamheter.  På senare tid 

har förekomsten av företag som genomför offshore outsourcing av någon aktivitet i sin 

värdekedja blivit vanligare, dvs. att de dels låter ett annat företag ta över aktiviteten åt dem 

men också att det är ett företag är beläget i ett annat land (Iijima, 2007).  

 

Beslutet att flytta en aktivitet utomlands är ett komplicerat beslut då det bakomliggande 

motivet bygger på flera faktorer. Tidigare har motivet oftast varit att reducera kostnaden men 

på senare har andra faktorer som; eftersträvande av ny teknologi, större fokusering på 

kärnverksamheten, högre flexibilitet eller platsspecifika faktorer som kan gynna företaget 

erhållit en ökad uppmärksamhet (Massini, Perm-Ajchariyawong & Lewin, 2010). I en studie 

av Wang et al. (2011) var företagens främsta motiv utöver kostnadsfördelar, att de ville 

expandera sina internationella aktiviteter när de att anskaffade varor från Kina. 

 

Hur attraktiva olika länder är för tillverkande industrier varierar över tid och därmed också 

hur tilltalande det är för företag att flytta (offshore) sin produktion dit. Den förda politiken i 

det individuella landet påverkar starkt hur attraktiv marknaden är men också de logistik 

relaterade faktorerna såsom kostnaderna och komplexiteten att distribuera varor (Ellram, Tate 

& Petersen, 2013). Dock reduceras den politiska risken då företag outsourcar produktionen till 

ett externt företag (Albaum & Duerr, 2011). Vidare påvisar Wang et al. (2011) att företag som 

har beslutat att anskaffa produkten från andra länder vanligtvis upplever att resultatet inte 

matchar deras initiala motiv att införskaffa produkten från ett annat land. Även om beslutet 
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inte matchar förväntningarna är resultatet fortfarande bättre än alternativet att stanna i 

hemlandet.  

 

Det finns flertalet risker involverade med att flytta eller outsourca en aktivitet till ett annat 

land som företag bör vara medvetna om. En risk är att inhemska företag kopierar produkten, 

använder företagets namn för sin produkt eller liknande överträdelser av den intellektuella 

egendomen. Företag som internationaliseras riskerar också att förlora kunskap och kontroll 

över sin egen process som i sin tur kan påverka kvalitén på produkten negativt. Vidare ökar 

komplexiteten att hantera de olika aktiviteterna om de är spridda mellan länder som en följd 

av det geografiska avståndet och institutionella, juridiska, samt kulturella skillnader (Albaum 

& Duerr, 2011; Massini, Perm-Ajchariyawong & Lewin, 2010). Sheth (2011) beskriver 

tillväxtmarknader som heterogena med många lokala företag som arbetar småskaligt. Brist på 

tillgängliga resurser såsom elektricitet är en bidragande orsak till varför företag inte arbetar i 

en större skala. Konkurrensen på tillväxtmarknader ser också annorlunda ut där en stor del av 

marknaden består av märkeslösa produkter och tjänster, samt en högre del piratkopior. Detta 

beror bland annat på att infrastrukturen är undermålig och det blir då en dålig förbindelse 

mellan landsbygden och städerna. Den dåliga infrastrukturen bidrar till att marknaderna blir 

fragmenterade och det blir svårt för myndigheter att på ett organiserat vis motarbeta 

piratkopior. Vidare är företagen på tillväxtmarknader i en högre utsträckning påverkade av 

olika institutioner såsom religion, myndigheter, företagsgrupper eller andra organisationer. De 

blir styrda mer av dessa institutioner än av konkurrens detta skiljer sig gentemot mogna 

marknader. 

 

Plambeck och Taylor (2005) beskriver att de fördelar, t.ex. kostnadsfördelar, som erhålls med 

att outsourca sin tillverkning till en extern part inte alltid väger upp nackdelarna. Förutom 

riskerna involverade så påverkar maktbalansen mellan parterna deras relation. Företaget som 

har outsourcat sin produktion riskerar att antingen under- eller överinvestera som en följd av 

en skev maktbalans med företaget som har blivit kontrakterat tillverkningen. Vidare såg 

Massini, Perm-Ajchariyawong och Lewin (2010) ett positivt samband i deras studie mellan de 

företag som hade en strategi för hur deras offshoring av en aktivitet ska gå till och hur de 

lyckades hanterade riskerna. De företag som hade utarbetat en strategi utvann en större 

förståelse för de risker som skulle följa processen samt de faktorer som påverkade.   
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3.2 Relationsetablering 
Sinha et al. (2011) förklarar att det är särskilt viktigt för mindre företag som har offshore 

outsourcat sin produktion att ha en god relation med leverantören. Ring och Van de Ven 

(1994) introducerar en process baserad modell som förklarar hur interorganisatoriska 

samarbeten etableras och utvecklas. Det sker i cirkulation mellan förhandlingar, åtaganden 

och utföranden som alla knyts samman med bedömningar. Faserna går in varandra där fasta 

länkar inte kan fastställas till skillnad från Larsons (1992) processuella modell för 

etableringen av entreprenöriella dyader. Ritter, Wilkinsson och Johnston (2004) beskriver att 

relationer och nätverk ständigt förändras och att hantering och utvärdering av relationer sker 

fortlöpande.  

 

I Ring och Van de Ven (1994) modells första steg utvecklar parterna gemensamma 

förväntningar på vad samarbetet ska mynna ut till, vad motiven för samarbetet är och 

eventuella investeringar som parternas räknas göra. Fokus ligger således på formella val och 

avtal. Silva, Bradley och Sousa (2012) beskriver att om två företag har liknande värderingar 

kommer det att underlätta etableringen av relationen. Vidare beskriver de att om företag delar 

användbar information i rätt tid och på ett sätt som är enkelt att förstå för motparten så 

underlättar det etableringen av en förtroendebaserad relation.   

 

I det andra steget i Ring och Van de Vens (1994) modell åtaganden – handlar det om att 

komma till en överenskommelse om reglerna för relationen dvs. framtida skyldigheter och 

åtgärder parterna emellan. Själva strukturen och villkoren för relationen är nu etablerad, vilket 

finns fastställt formellt eller informellt i ett psykologiskt kontrakt. För att nå ett ömsesidigt 

samtycke är flera interaktioner nödvändiga. Beroende på vad relationen handlar om, hur stor 

risk parterna tar, så formas förtroendet och tilliten olika. Ofta etableras relationen med en 

enkel handskakning, dock uppmanas parterna att utforma juridisk bindande avtal för att slippa 

rättsliga hinder, såsom misstag, vilseledande, otillbörlig påverkan eller tvång. Vilket annars 

skulle göra relationen ogiltig och icke hållbar.  

 

Sista steget i processen är utförandet av de åtaganden som parterna överenskommit vilket 

stärker relationen och man lär känna varandra både på det professionella och personliga 

planet. I utvärderingsfasen, förändras och uppdateras delarna av relationen. 

Kommunikationen är en grundläggande faktor där Ring och Van de Vens (1994) slutsatser är 

att relationen etableras och stärks över tid och den grundläggande idén för att etablera en 
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relation är att få möjlighet till bättre affärer. Investeringarna i relationen sker i form av 

finansiella medel och resurser (tid) som ska leda till fördelar. 

 
  

Figur 4. Interorganisatorisk samarbetsutveckling (Ring & Van de Ven, 1994) 

Bedömningar 
Baserat på 
effektivitet  

Förhandlingar 
Gemensamma förväntningar, 

risk och förtroende 

Åtagande 
För framtida handlingar genom 
legala och förtroende baserade 

kontrakt. 

Utförande 
Utförande av åtaganden genom 
interaktion, både professionellt 

och privat 
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Larsons (1992) processuella modell skiljer sig på det sättet att han anser att relation skapas 

och etableras på ett följdmässigt vis istället för cykliskt. För att förklara etablerandet av 

”band” mellan parterna är de tidigare relationerna, individuella vänskapsbanden och 

personliga relationerna viktiga; vad 

säger ryktet om det specifika företagen 

inom branschen? Tidigare relationer, där 

man haft andra positioner som i sig kan 

ha varit mindre viktiga, spelar en större 

roll än vad man först kan ana. Med hjälp 

av tidigare relationer menar Larson 

(1992) att ramarna för det nya utbytet 

mellan organisationerna formas. Dock är 

både sociala och ekonomiska aspekter 

som spelar in, att känna personerna i 

organisationen personligen går under det sociala medan att känna till deras kapacitet 

klassificeras som ekonomiskt. De sociala aspekterna reflekterar den personliga tilliten mellan 

personerna inom organisationerna; är det möjligt att samarbeta? De ekonomiska faktorerna 

står för det ekonomiska förtroendet; vad kommer de att tillföra? Därav sägs det att det är 

historian som sätter förutsättningarna för en relation som går från att vara på armlängds 

avstånd till ett nära integrerat samarbete.  

 

I andra steget blir de sociala aspekterna och ekonomiska utbytet mellan organisationerna 

större och allt viktigare. Det första 

ekonomiska utbytet lägger grunden för 

de framtida villkoren och ömsesidiga 

ekonomiska fördelar som är målet är att 

uppnå för att på det sättet komma fram 

till engagemang som gynnar båda parter 

och ett starkare tillit med klarare regler 

och rutiner. I provperioden som är 

inkluderad i den andra fasen sker små 

inkrementella ökningar av förtroendet 

och erfarenheten genom varje 

FAS I: Förutsättningar för utbyte 
Historia 

• Personligt rykte 
• Tidigare relationer 
• Företagets anseende 

 
 

 

 
 

Ø Reducerad osäkerhet 
Ø Förväntningar och skyldigheter 
Ø Tidigt förbättrat samarbete 

            Åtaganden 
Ø Regler och procedurer 
Ø Tydliga förväntningar 
Ø Samverkan 
Ø Förtroende 

Figur 5. Etablering av entreprenöriella dyader – Fas I 
(Larson, 1992) 

Figur 6. Etablering av entreprenöriella dyader – Fas II 
(Larson, 1992) 

FAS II: Villkor att bygga 
• Ömsesidiga ekonomiska 

fördelar 
• Provperiod 
• Ett företag initierar  
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transaktion. Det är under prövotiden som reglerna och rutinerna för relationen växer fram, tid 

behövs för det och det sker inte över en natt. Gradvis blir företagen närmare integrerade 

genom mer strukturerade utbytesprocesser. Det personliga självförtroendet stiger för varje 

inkrementellt steg som tas. Fortsättningsvis beskrivs att det är den ena parten i relationen som 

triggar en mer djupgående relation genom att visa på att man gör det lilla extra för just sin 

partner; svara på deras förfrågningar, ber om ursäkt för situationer som blir problematiska, 

frågar hur hans företag kan göra ett bättre jobb etc. (Larson 1992). 

 

I den sista fasen sker tre typer av 

integreringshandlingar. För den 

operativa kontrollen att lyckas behövs 

utökad kommunikation och en 

hopkoppling av företagens 

administrativa enheter.      

Kommunikationen företagen emellan 

börjar ske löpande, som om de var ett och samma integrerade företag med olika divisioner. 

Senare växer ett beroendeskap av varandras tjänster fram och blir mer tydligt strategiskt 

integrerat genom t.ex. en gemensam produktutveckling, bättre integrerade lager och 

lagerhållningssystem. Vidare stärks informationsutbytet och det blir vanligt att 

produktinformation delas tidigt mellan parterna innan andra leverantörer får ta del av tekniska 

data och de första proverna. Social kontroll innebär här att man kommer upp i en nivå där 

både frihet och kontroll genom förtroende uppnås. Man kan lita att kostnaderna blir rimliga 

för projektet samt att beställare kommer betala utan att detta behöver skrivas ner i formella 

kontrakt varje gång en transaktion skall ske. För att nå denna sista fas och för att fullt ut 

institutionalisera en affärsmässig relation tar det cirka ett och ett halvt år, enligt Larson 

(1992). Därutöver är förtroende och tillit de viktigaste grundstenarna för ett framgångsrikt 

samarbete där förtroendet är basen som måste finnas innan transaktionen av två företag börjar. 

Vanligtvis är en grund för ömsesidigt förtroende redan etablerad innan transaktionen börjar. 

Silva, Bradley och Sousa (2012) hävdar att om parterna i en relation har ett förtroende 

gentemot varandra har det en positiv påverkan på hur väl parterna presterar.  

 

Corsaro och Snehota (2012) belyser att vid en relationsutvärdering mellan två företag är det 

vanligt att parterna har skilda uppfattningar om hur relationen har utvecklats över tid. De 

 
FAS III: Integrering och kontroll 

• Operativ kontroll 
• Strategisk Interaktion 
• Social Kontroll 

Figur 7. Etablering av entreprenöriella dyader – Fas III 
(Larson, 1992) 
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Länkar Bindningar Band 

hävdar för att det finns tre element som gör att parterna har olika uppfattning om hur 

relationen har utvecklats. För det första skiljer sig bilden parterna har över sina nätverk, de är 

en del av varandras nätverk men har samtidigt sitt eget. Det andra elementet är hur parterna 

uppfattar tid, ena parten kanske mest tänker på några specifika händelser och den andra ser 

mer till helheten. Slutligen fann författarna också att företag ofta hanterade kritiska händelser 

på olika sätt och således uppfattar relationens utveckling olika.  

3.3 Relationsstyrning 

3.3.1 ARA-Modellen 

Gadde och Snehota (2000) beskriver att förekomsten av starka länkar, bindningar och band 

avgör i vilken grad parterna är engagerande i en relation. Håkansson och Snehota (1995) 

beskriver att företagens aktiviteter länkar dem samman, fördelning av resurserna skapar 

bindningar och aktörerna åstadkommer band. Aktivitetslänkarna kedjar ihop vissa aktiviteter 

och processer mellan företagen, t.ex. produktion och serviceaktiviteter vilket i sin tur kräver 

bland annat en sammanhållning av företagens administrativa enheter. Fördelningen av 

resurser påvisar hur relationen utvecklas, vilket betyder hur olika resurser från företagen knyts 

samman. Det kan vara frågan om immateriella tillgångar såsom patent, teknologier och andra 

kunskapsmässiga resurser men även fysiska faciliteter som delas. Aktörsband innebär att de 

anställda inom de båda företaget börjar känna varandra och interageras i en ökad utsträckning. 

Det leder till att förtroende skapas mellan företagen vilket är nödvändigt för att en relation ska 

utvecklas samt att det reducerar kulturella och sociala avstånd (Håkansson & Snehota, 1995). 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Länkad produktion Fysiska och 

kunskapsmässiga resurser 
Leverantören och Beställaren 

Personlig relation Socialt kapital Personerna bakom 
Baserat på tidigare erfarenhet Humankapital Tidigare relation 
Samarbetet stärker relationen Finansiellt kapital Nuvarande relation  

Figur 8. ARA-modell (Författarnas design, baserad på Håkansson & Snehota, 1995) 

Aktörer Resurser Aktiviteter 
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Jonsson och Mattsson (2011) redogör för egenskaperna av konceptet bindningar mellan 

företagen som kan vara av skilda slag och funktioner. De definierar åtta olika bindningar 

vilket leder till en sammanhållen relation men följaktligen även begränsningar i 

rörelsefriheten. Tekniska bindningar (1) avser anpassning i produktionsanläggning och 

produktionsmetoder eller dylikt. Kunskapsmässiga bindningar (2) innebär en 

kunskapsuppbyggnad och djupare förståelse om parternas verksamheter och problem. 

Investeringar här genererar effektiva problemlösningar och således minskas sannolikheten att 

större svårigheter uppstår. Sociala bindningar (3) betyder mer specifikt att individerna 

kommer varandra närmare, de personliga kontaktnäten utvidgas – samarbetet blir bättre. 

Juridiska bindningar (4) utgör en bindning av den anledningen att de syftar till att 

säkerhetsställa långsiktigt partnerskap. Ekonomiska bindningar (5) kan bestå av ett 

ägarinflytande, finansiering eller gemensamma investeringar. Marknadsmässiga bindningar 

(6) innebär att leverantörens image exempelvis stärks av att vara en leverantör till ett stort och 

erkänt bolag. Informationsteknologiska bindningar (7) går ut på att parterna investerar i 

samma utrustning (programvara) för information och kommunikationsutbyte. Till sist 

tidsmässiga bindningar (8) betyder att rent handlingsmässigt anpassa sina aktiviteter enligt 

förutbestämda tider (leverans). Men det medför egentligen inget extra till relationen och är lätt 

att avbryta i jämförelse med de övriga. 

 

Jonsson och Mattsson (2011) beskriver även tre nivåer av olika kundrelationer vilka är; 

konventionella leverantörer, associerade leverantörer och partnerskapsleverantörer som är det 

högst samordnade leverantörsrelationen. Vad som skiljer de två högre relationerna är att med 

en partnerskapsrelation sker produktutveckling och ett upprepat informationsutbyte om 

processer, produkter och kvalitet vilket i många fall leder till gemensamma investeringar i ny 

teknologi. Avtalen brukar inte vara tidsmässigt begränsande även om associerade 

leverantörsförhållanden riktar in sig på lång sikt. Konventionella leverantörer innebär mindre 

och ev. enstaka order, till bästa pris med egen kvalitetskontroll och egna säkerhetslager för 

leverantörsstörningar. Kotabe och Murray (2004) beskriver att lösare sammanhållna relationer 

med leverantörer ökar flexibiliteten för företag men ger dem inte på samma sätt tillgång till 

leverantörens kapacitet och kunnande. En nära partnerrelation möjliggör för företaget att ta 

del av kapaciteten som finns hos leverantören, dock finns det risker med att ha nära relationer. 

Det kan t.ex. uppstå ett beroende till leverantören och företaget kan finna det problematiskt att 

hålla sig uppdaterad på design och teknik. 
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Ritter, Wilkinsson och Johnston (2004) beskriver att endast om det finns en samverkan mellan 

aktörerna kan man uppnå relationens fulla potential. Följaktligen finner de ett behov att ha en 

plan för hur de ska organisera detta och bygga bra relationer. Svårigheten ligger i att 

koordinera och kommunicera ut detta till berörda parter. Vidare är den nuvarande relationen 

baserat på det förflutna likt Larson (1992) tidigare argumenterat för. Vad som dock kan vara 

viktigt att ha i åtanke enligt Ford et al. (2006) är att de personliga målen och behoven kan 

börja separeras med tiden gentemot företagens mål och behov. Förtroende, tacksamhet och 

engagemang är resultatet av goda aktörsbindningar. Ritter, Wilkinsson och Johnston (2004) 

beskriver att det är en utmaning för företag att faktiskt skapa dessa band mellan aktörer i ett 

nätverk. Företag kan ha svårt att faktiskt se och förstå hur nätverket fungerar och får då 

problem att skapa relationer inom nätverket. Ytterligare ett problem som Casaro och Snehota 

(2012) beskriver är att aktörerna i ett nätverk alltför ofta inte investerar i en relation medan 

den är i tillväxtfasen utan investeringarna kommer när relationen har stagnerat eller mött 

problem och konflikter som aktörerna då försöker lösa i efterhand.  

3.3.2 Relationsutvecklingar 

Hög- och låginvolverade relationer 
Gadde och Snehota (2000) kopplar samman outsourcing med företagsstrategier som siktar på 

ökad specialisering för att fokusera på kärnkompetensen, där de skiljer på hög- och 

låginvolverade relationer. Författarna betonar att företag numera skapar nära samarbeten med 

sina leverantörer och har få istället för flera lägre involverade. Tidigare var det ofta vanligt att 

ha många leverantörer för att hålla nere priserna – man kunde lätt byta leverantör och var inte 

beroende av en enda annan part. Men på senare har fördelarna med nära samarbete 

uppmärksammats och tagit över. 

 

Gadde och Snehota (2000) beskriver att höginvolverade relationer är dyra att underhålla och 

kräver höga investeringar, koordinering och anpassningar från båda parter. När ett företag 

arbetar med höginvolverade relationer har de oftast endast ett fåtal, eftersom de är väldigt 

resurskrävande och utveckling på längre sikt. Rent ekonomiskt leder en höginvolverad 

relation till högre hanteringskostnader, men relationen leder också oftast till högre kostnad- 

och intäktsfördelar såsom; lägre produktionskostnader och ökad effektivisering samt i enighet 

med Kotabe och Murray (2004) att dra nytta av leverantörens kompetens för att göra en bättre 

slutprodukt. Båda är dock svåra att förutse, i synnerhet intäktsfördelarna som är indirekta och 
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kopplade till kvalitén som påverkar företagets konkurrenskraft. Andra kostnader som kan 

skilja sig mellan olika leverantörer är de direkta anskaffning- och transaktionskostnaderna.  

 

Låginvolverade relationer beskriver Gadde och Snehota (2000) som vanligen kortsiktiga 

alternativ; de kräver mindre investering, koordinering och anpassning. Således är 

hanteringskostnaden lägre i låginvolverade relationer jämfört mot höginvolverade. Men att 

använda denna typ av leverantörsrelation kan leda till att man måste använda flera 

leverantörer istället för en eller ett fåtal. Vidare reflekterar författarna att det inte finns en typ 

av relation som är bäst och alltid fungerar, utan olika typer av relationer leder till skilda 

kostnader och fördelar. Därför bör man försöka uppnå en mix av hög- och låginvolverade 

relationer enligt dem. Andra faktorer än kontinuitet (lång/kort sikt) som är nödvändiga att 

beakta vid valet av relation är volymen som leverantören står för. Stora volymer hänger 

samman med höginvolverade relationer på lång sikt och låginvolverade relationer är 

kortsiktiga och är att föredra när det handlar om mindre volymer. Jonsson och Mattsson 

(2011) menar att ett lågt involverat förhållningssätt är att jämföra med ett traditionellt 

partförhållande, medan en höginvolverad relation mer är en ren partnerskapsrelation. 

Skillnaderna är att i ett traditionellt partförhållande finns det en vinnare och en förlorare, varje 

part försöker minimera styrkan motparten innehar. I ett partnerskapsförhållande är det 

däremot fråga om vinn/vinn-situationer för båda och att tillsammans öka konkurrenskraften 

och vinstmarginalerna. 

Singel och multipel sourcing 
Olika outsourcing-strategier förknippas med en viss typ av relation. Singel sourcing betyder 

att ett företag bara använder en leverantör trots att flera finns tillgängliga (Jonsson & 

Mattsson 2011). Singel sourcing associeras därutöver oftast med höginvolverade relationer 

varpå låginvolverade relationerna förknippas med multipel sourcing. Singel sourcing innebär 

djupare integration, men Gadde och Snehota (2000) framhäver att många företag väljer att 

arbeta med flera leverantörer då de lätt kan byta till andra och kostnaderna för det är lågt i 

jämförelse. Detta multipla sourcing alternativ förklaras av Jonsson och Mattsson (2011) som 

att företaget arbetar med flera leverantörer på varje artikel/produkt samtidigt och parallellt. I 

slutändan är det ofta ekonomin som styr valen och intresset företagen emellan. Det skulle 

även vara allt för kostandskrävande att använda en multipel sourcing strategi när de gäller 

mindre volymer. 
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Singel sourcing gynnar oftast produktkvaliteten och att tillsammans utveckla produkter 

samtidigt som kostnaderna för leverantörsrelationen minskar då det endast är en relation man 

behöver underhålla även om den är på ett högre involverat stadie. Däremot blir priset för 

själva artikeln högre och det finns en risk för leverantörsstörningar om leverantören skulle få 

bekymmer med sin produktion. Med multipla sourcing strategier minimeras 

leverantörstörningar samtidigt som priset per artikel sjunker, men detta kan även minimeras 

med nära partnerskapsrelationer och gemensam produktutveckling. Jonsson och Mattsson 

(2011) nämner även att traditionellt sett har singel sourcing använts då artikeln är specifik för 

det köpande företaget. Multipel sourcing har varit vanligare då produkten är enkel och är 

allmänt lättillgänglig på marknaden. 

Relationstyper 
Offshore outsourcing leder ofta till att parternas relation blir såpass djup att aktiviteten 

utvecklas till att bli ett joint venture eller att leverantören blir en inkluderad del/dotterbolag 

till företaget (Mao, Lee & Deng, 2010). Bowersox, Closs och Cooper (2010) beskriver 

ytterligare fem olika klassificeringar av en relation som är baserat på medgett beroende och 

informationsdelning: kontrakt, outsourcing, administration, allians och en företagsutbyggd 

relation. De senare har högre informationsdelning och samarbetet sker på en högra och 

närmare nivå. 

 

Att på bästa sätt använda leverantörer är ingen lätt uppgift av främst två anledningar - enligt 

Gadde och Snehota (2000) - de ekonomiska konsekvenserna är svåra att förutse och att 

företaget i frågan endast kan utöva en minimal kontroll över leverantören. Eftersom relationer 

är interaktioner som konstant ändrar sig och byter form existerar alltid en slags osäkerhet, och 

leverantörerna har sitt egna synsätt och affärslogik på relationen med köparen. 

Fortsättningsvis ser relationen med leverantörerna olika ut beroende på typen av verksamhet 

och kontexten de befinner sig i och vilken teknologi som används. Omfattningen av 

leveranser skiljer sig, dvs. olika företag använder sig av externa leverantörer olika mycket. 

Konfiguration av leverantörsbasen ser också olika ut, en del arbetar med många leverantörer 

medan andra riktar in sig på en eller ett flertal. Slutligen är hanteringen av leverantörerna 

annorlunda, vissa är nära på alla plan medan andra behålls på ett längre avstånd. Det verkar 

vara motiverande enligt Gadde och Snehota (2000) att olika typer av leverantörsrelationer 

samexisterar inom ett företag och relationerna är värda olika och kan inte endast bli utvärderat 

utifrån vad det är för produkt/service. Det kan vara av mängden volym leverantören står för 
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men det kan även vara så att leverantören står för viss teknologisk utveckling som i sin tur är 

viktigt för produktutveckling och prestanda. 

3.4 Relationskoordinering 

3.4.1 Förtroende och kontroll 

Mao, Lee och Dong (2010) beskriver att offshore outsourcing är betydligt mer riskabelt än 

outsourcing som en följd av de involverade riskerna i att utföra aktiviteter mellan olika länder 

och kulturer. Då riskerna är större medför det följaktligen att relationen mellan företagen blir 

viktigare och sträcker sig längre än avtalets ramar.  För att bygga en god och långvarig 

relation är förtroendet mellan partnerna särskilt viktigt (Lind, 2012; Mao, Lee & Deng, 2010; 

Sinha et al., 2011; Solberg, 2008; Larson, 1992). Morgan och Hunt (1994) beskriver att 

utöver förtroende är även engagemanget i relationen viktigt. Om ett företag åtar sig 

högriskaktiviteter med någon som de har en relation med så beror det på att företaget litar på 

att den andre parten inte har ett opportunistiskt beteende. Således hävdar de att det inte bara är 

förtroendet som är viktigt utan man behöver också ha ett aktivt engagemang i relationen. 

Engagemang och förtroende leder till ett kooperativt beteende som i sin tur utmynnar i en 

välfungerande relation parterna emellan. Ytterligare en fördel som detta utmynnar till är att 

det gör de kortsiktiga alternativen mindre attraktiva och möjliggör således för företagen att 

nyttja de fördelar som finns med långsiktiga relationer.   

 

Enligt Solberg (2008) är behovet av en övervakning av motpartens prestation större för 

företag som har relationer med parter från andra kulturer. Men när förtroende och delade 

värderingar växer fram över tid mellan parterna reduceras behovet att kontrollera motparten. 

Lau och Zhang (2010) hävdar att en av de vanligaste nackdelarna företag möter med offshore 

outsourcing är att de upplever att de förlorar kontroll över sin verksamhet. Wang et al. (2011) 

beskriver att företag har två val vid upplevd förlorad eller minskad kontroll, antingen 

prioriterar de att försöka öka den formella kontrollen av motparten eller prioriterar de att 

förbättra relationen parterna emellan. Formell kontroll kan genomföras genom att inkludera 

en tredje part för att förstärka den administrativa kontrollen genom analyser, planering eller 

liknande uppgifter. Förbättring av relationen baseras i stor grad av att öka förtroendet mellan 

parterna. Mao, Lee och Deng (2010) hävdar att ett företag som har offshore outsourcat en 

aktivitet kan uppnå kontroll över motparten genom att försöka blanda de båda företagens 

kulturer för att uppnå en viss grad av delade värderingar. För att utveckla relationen till ett 

välfungerande samarbete berättar Bowersox, Closs och Cooper (2010) att båda parter måste 
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inse att de är ömsesidigt beroende av varandra. Dock belyser de att det inte alltid är 

nödvändigt med ett nära samarbete medan det i andra fall är desto viktigare. 

3.4.2 Kultur 

Kulturella skillnader kan vara ett hinder för att göra affärer mellan kulturer. Följaktligen är 

det viktigt för både små och stora företag att hantera och ha en förståelse för skillnader mellan 

kulturer (Albaum & Duerr, 2011). Enligt Ghauri och Cateora (2010) kan man ha två sorters 

kunskap om kultur; faktisk och tolkande kunskap. Den faktiska kunskapen består i de ting 

som är uppenbara och kan läras in, såsom matkulturen i ett land. Den tolkande kunskapen är 

mer komplicerad och handlar om att tolka och förstå de mönster och drag en kultur har. Enligt 

Albaum och Duerr (2011) är kultur något som människan har skapat och som man överför 

och kommunicerar vidare från en generation till nästa. Medlemmarna i ett samhälle delar en 

kultur och det påverkar deras beteende och hur de ser på världen och således skiljer dem 

kulturellt från andra människor. De dimensioner som inkluderas i begreppet kultur kan vara 

allt från utbildning och språk till lagar och politik. Ghauri och Cateora (2010) hävdar att det är 

bland det viktigaste i hantering av främmande kulturer är att ha en förståelse för att kulturer 

skiljer sig åt, det finns inte ett rätt och ett fel, ett bättre och ett sämre, utan kulturerna är helt 

enkelt olika.   

 

Winkler, Dibbern och Heinzl (2008) beskriver att då en aktivitet av företagets värdekedja 

utförs i ett annat land påverkar kulturen relationen mellan parterna. De kulturella skillnaderna 

påvisar de beteendemässiga olikheterna mellan dem och kan påverka kvalitén på relationen. 

Skillnaderna i beteende kan leda till ett minskat förtroende eller konflikter men också hur väl 

parterna presterar. Dock kan de kulturella skillnaderna hanteras på ett framgångsrikt sätt även 

om det inte ändrar parternas värderingar eller normer. Det som kan ändras är beteendet 

parterna emellan som leder till en ökad förståelse för den andra parten. För att hantera den 

kulturella skillnaden i offshore outsourcing-projekt krävs det ett aktivt hanteringsarbete samt 

ett bra ledarskap. Att hantera dess skillnader leder dock till en ökad hanteringskostnad som 

bör beaktas vid offshore outsourcing-projekt. Vidare fann författarna det viktigt att skapa sig 

en förståelse för den andra kulturen men också att inse att skillnaderna finns där och ett 

företag kan inte ändra hela kulturen utan det man kan göra är att hantera den på ett bra sätt. 

 

Inom begreppet kultur har det vuxit fram ett ökat fokus på organisationers kultur. Xiaoming 

och Junchen (2012) förklarar att organisatorisk kultur har fått en allt mer ökad 
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uppmärksamhet i forskningen sedan 1980-talet. Baird, Harrison och Reeve (2007) beskriver 

organisationskultur som de värderingar och normer som finns inom organisationer och som 

definierar lämpliga attityder och beteenden hos personerna inom företaget. Vidare beskriver 

de att kulturen som finns inom organisationen påverkar i stor utsträckning attityden, beteendet 

och beslutsfattandet inom organisationen och följaktligen det finansiella resultatet.  Utöver det 

finansiella resultatet belyser Xiaoming och Junchen (2012) att organisationskulturen också 

påverkar saker såsom kvalité och kundnöjdhet. Kulturen inom företaget återspeglar i viss 

utsträckning företagets strategi och hur väl de klarar av att genomföra den. 

3.4.3 Kommunikation 

Solberg (2008) beskriver att för att bygga relationer mellan kulturer har utbyte av information 

en särskild viktigt betydelse. Utbyte av information kräver en bra kommunikation mellan 

parterna och möjliggör för dem att lösa tvister och uppnå de förväntade resultaten. Browaeys 

och Price (2011) förklarar att kanalerna för utbyte av information kan antingen ske muntligt, 

skriftligt eller elektroniskt men kommunikationen kan även bestå av icke-verbala tecken 

såsom kroppsspråk. Ett av hindren för företag att etablera en effektiv kommunikation mellan 

två parter från olika kulturer är att båda har förutfattade meningar om varandra som oftast är 

negativa. Dessa generaliseringar är ofta baserade på felaktig information men det kan ändå 

vara svårt att ändra sin uppfattning. Om man anser att den egna kulturen är överlägsen den 

andres kan etableringen av en öppen och bra kommunikation vara svår då faktorer som 

respekt påverkar kvaliteten av kommunikationen.  

 

Lau och Zhang (2010) beskriver att förlorad kontroll är ett av de större hindren företag möter 

när de offshore outsourcar en aktivitet; kommunikationen mellan företagen är en viktig del att 

hantera för att känna viss kontroll. Lind (2012) beskriver kommunikation som att sändaren 

sänder ett meddelande till en mottagare, det kräver således minst två parter. Dock finns det en 

osäkerhet i att hantera kommunikationen mellan två företag; det kan finnas en oklarhet i 

meddelandet eller så kan den mottagande parten missförstå innebörden. Denna risk är särskild 

påtaglig när kommunikationen är mellan två företag som har skilda kulturer och språk. 

Människans kommunikation bygger på dennes bild av verkligheten som i sin tur har skapats 

utifrån den kultur och omgivning som denne har växt upp i. Problemet uppstår då sändaren 

och mottagaren har olika bilder av verkligheten som då påverkar hur de uppfattar 

meddelandet. Browaeys och Price (2011) beskriver att hur människor tänker skiljer sig, inte 

bara skillnaden mellan individer utan också mellan olika sociala grupperingar. Skillnaden i 
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hur man tänker leder till skillnader i hur man kommunicerar; till vilken utsträckning 

kommunikationen sker verbalt/icke verbalt. 

 

Lind (2012) beskriver att ytterligare ett problem som uppstår främst vid kommunikation 

mellan länder och kulturer vilket är när kommunikationen inte sker på modersmålet. Engelska 

är idag ett vanligt affärsspråk och om två personer som inte har engelska som modersmål 

försöker kommunicera så möter de två problem, dels kan de ha svårt att uttrycka sig rätt och 

dels kan mottagande part ha svårt att förstå meddelandet. Enligt Browaeys och Price (2011) 

kan det uppstå situationer där någon part använder sig av en mellanhand för att översätta till 

sitt egna modersmål. Den ständiga frågan i dessa fall är huruvida översättningen faktiskt är 

korrekt och återspeglar meddelandet på ett tillförlitligt sätt. Vidare beskriver Lind (2012) för 

att hantera riskerna involverade i kommunikationen är det viktigt att aktivt lyssna vid verbal 

konversation vad motparten försöker förmedla samt att tolka de icke-verbala signaler som 

motparten sänder ut. Mao, Lee och Deng (2010) beskriver att det också är viktigt att företagen 

är villiga att anpassa sig efter varandra för att på bästa sätt möjliggöra informationsutbyte. 

Viljan att anpassa sig efter varandra och att utbyta information påverkar också vilket 

förtroende parterna får för varandra, dvs. informationsutbytet genererar ett förtroende som i 

sin tur leder till en bra relation.  

3.5 Teoretisk syntes 
Teoretiska syntesen syftar till att redogöra för valet av teori för att kunna skapa en uppfattning 

kring den teoretiska ramens utformning som ligger till grund för analysen (kap. 5). Först 

sammanfattas de viktigaste teorierna i uppsatsens tre huvudblock; relationsetablering, 

relationsstyrning och relationskoordinering där teorierna kommer i logisk ordning som passar 

till följd av vad de behandlar. Synopsen utmynnar sedan till en modell där den faktiska 

syntesen redogörs för, där teorin knyts samman för att förtydliga för läsaren de teorier som 

analysen och slutsatserna grundar sig på.	  	  

	  

Offshore outsourcing medför risker osäkerhetsmoment för beställaren, därav blir hanteringen 

av relationen med leverantören yttersta vikt. Relationen i sin tur kan antingen vara avtals- 

eller förtroendebaserad. 

 

Inom företags kontaktnät etableras, hanteras och avslutas 

relationer. Vid etablering av en relation finns det alltid en Relationsetablering 
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osäkerhet inblandad samt förväntningar parterna emellan vad relationen ska utmynna i. Den 

processbaserade metoden (Ring Van den Ven, 1994) menar att relationsetablering sker 

löpande i cirkulation som förstärks över tid, således är det viktigt att konstant investera för att 

behålla en stark relation med leverantören och på så sätt erhålla diverse fördelar som leder till 

att konkurrensfördelar och företagets marknadsposition blir starkare. I den processuella 

metoden för relationsetablering (Larson, 1992) upprättas en relation stegvis: A leder till B 

som leder till C. Där B endast kan uppnås då A har implementerats osv. Dessa bokstäver står 

då för de tre faser en relation befinner sig i innan den blir helt institutionaliserad där tillit är 

grundstenen. 

 

Relationerna kan hanteras på nära håll eller med en längre 

distans. Ett företag kan etablera många låginvolverade relationer 

för att kunna byta leverantör ofta och säkerhetsställa produktion 

på det sättet. Men det kan även ske genom en utvecklad och 

mycket nära relation där fokus sätts på det personliga förhållandet parterna emellan. De här 

typerna tas bland annat upp i Gadde och Snehota (2000) teorier om hög- och låginvolverade 

relationer som kan analyseras med hjälp av Håkansson och Snehotas (1995) ARA-analys, dvs. 

analysera de länkar, bindningar och band som finns mellan parterna. 

 

Offshore outsourcing av produktion medför många risker som 

kräver koordinering. Behovet av övervakning ökar vid affärer 

mellan kulturer, dock leder förtroende till reducerat behov av 

kontroll över motparten (Solberg, 2008). Winkler, Dibbern och 

Heinzl (2008) menar att kulturella skillnader påverkar relationen vid offshore outsourcing 

projekt. Vidare särskiljs även kommunikationen som en viktig påverkande faktor för 

relationen. Om språket är olika parterna emellan kan det medföra vissa 

kommunikationssvårigheter (Lind, 2012). Lau och Zhang (2010) menar att kommunikationen 

är viktigt vid offshore outsourcing för att inte förlora kontrollen från beställarens sida. 

 

Utifrån den sammanfattande diskussionen ovan har vi tagit fram en modell för att på ett än 

mer överskådligt sätt påvisa hur teorin används i analysen (figur 9 teoretisk syntes). Där 

teorierna integrerar det abstrakta med den empiriska data för att kunna besvara delproblemen 

och följaktligen forskningsfrågan. Vår bedömning är att teorin skapar en grund till förståelse 

Relationsstyrning 

Relationskoordinering 
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för den problematik uppsatsen ämnar undersöka. I figuren kan de tre huvudblocken utläsas 

och vad som kommer behandlas i respektive block. 
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relation 
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Figur 9. Teoretisk syntes 
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4 EMPIRI 
 

Detta empirikapitel innehåller primärdata som samlats in genom intervjuer av anställda på 

våra fallföretag. Materialet presenteras företagsvis; Viking Toys, Yelloc och Verktygsmekano. 

Med underrubrikerna; bakgrund, relationsetablering, relationsstyrning och 

relationskoordinering. 

4.1 Viking Toys  

4.1.1 Bakgrund 

Viking Toys filosofi är att tillhandahålla premium 

leksaker som är särskilt säkra leksaker för små barn 

från ett år, leksakerna är av svensk design och 

utveckling. Produkterna utmärker sig genom fem 

belysande ”S”: Soft, Simple, Safe, Silent och Strong. 

Från 1996 till 2013 tillverkade TT Technoplast i Thailand deras produkter vilket var den 

första offshore outsourcing man gjorde. Kjellme som var med när Viking Toys hade sin egen 

fabrik i Sverige förklarar att han ville fokusera på försäljning av leksakerna där produktionen 

tog för mycket tid som han annars kunde använt till annat, och det var främst av den 

anledningen han offshore outsourcade den i första skedet. I Vietnam där produktionen numera 

återfinns är det Dai Dong Tien (DDT) som tillverkar produkterna i Viking Toys serien. 

Kjellme berättar att de har två produktkategorier: Flexi Toys är leksaker för massmarknaden 

som ska vara billigare och tillverkas i större volymer och Viking Toys ska vara de bästa man 

har att erbjuda men då till en högre kostnad. Dock har Flexi Toys ”sovit i 5-6 år” enligt 

Kjellme. I Thailand berättar han att de aldrig jobbade med det men nu under flytten till 

Vietnam har de en leverantör för Flexi och en för Viking som står för 80-90 % av den totala 

tillverkningen. Men ser potential i Flexi och säger att tillverkningen kan tänkas öka inom de 

kommande åren. 

 

För Viking Toys är exporten väldigt viktig som står för 90 % av omsättningen och de är 

aktiva i mer än 60 länder globalt där varje land har en distributör med ensamrätt att sälja deras 

produkter. Kjellme understryker att de även i Sverige har en egen distributör (Micki 

Leksaker) och fokuserar således endast på produktutveckling.  Viking Toys har en årlig 
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omsättning på ca 30 mnkr varav 50 % av omsättningen kommer från skolor. Kjellme anser att 

det beror på att deras produkter är extra hållbara, diskmaskinssäkra, samt tysta som lärarna 

särskilt uppskattar. Fortsättningsvis återger han att USA är den största marknaden och att 

försäljningen framförallt ökar i Asien, i länder som Indonesien, Korea, Taiwan och 

Filipinerna. 

4.1.2 Relationsetablering 

Kjellme berättar att deras önskemål var att förbättra fabriken i Thailand, inte att byta 

leverantör i första hand. Lindberg fortsätter med att berätta om man jobbat mycket med 

effektivisering från löpande band till monteringsmaskiner. Dock anser han att förbättringarna 

aldrig slagit igenom som önskat. När Kjellme sedan i april 2012 åkte till Thailand för att föra 

en diskussion om fortsatta affärer sa ägaren till fabriken att det helt enkelt inte passar dem att 

fortsätta samarbetet med Viking Toys. De ser det hela som väldigt olyckligt och Kjellme 

berättar att de senaste 3-4 åren har varit mycket svåra, nyckelpersoner inom fabriken som de 

hade en bra relation med har försvunnit och till följd av det har kvalitén sjunkit samtidigt som 

priserna blivit högre i landet.  

 

Ägaren i Thailand rekommenderade dem då att flytta till Vietnam. Kjellme fortsätter genom 

att berätta att endast ett par veckor senare var han i Vietnam för att besöka 6-7 fabriker. Dessa 

fabriker kom han i kontakt med genom distributören i Vietnam utöver ägaren för den 

thailändska fabriken. Efter en tids utvärdering föll valet på DDT som Kjellme beskriver som 

ett väldigt modernt och duktigt företag där kontaktpersonerna talar bra engelska. 

 

”Därmed har vi inga språkproblem vilket vi haft till och från tidigare” – Kjellme. 

 

Lindberg säger att det är ett väldigt starkt argument när det kommer till språkförbindelserna 

med det engelska språket och båda medger att de var ett av skälen till varför man valde bort 

de andra potentiella företagen. 

 

”Man sitter och tror saker och ting men översättaren kanske inte säger rätt saker” – Kjellme. 

”Kommunikation är A och O” – Lindberg. 

 

Innan flytten till Vietnam hade de hade även 4-5 offerter från olika företag i Gnosjötrakten 

nämner Kjellme, men det skulle blivit för kostsamt även om det skulle vara fördelaktigt ur 
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synvinkeln att tillverka så bra produkter som möjligt. Han berättar att när de gäller mindre 

enkla produkter som kan tillverkas helt maskinellt är det konkurrenskraftigt att ha 

produktionen i Sverige men för större saker som kräver viss manuell kontroll kan det vara upp 

till dubbelt så dyrt.  

 

Kjellme säger att i processen att hitta ny leverantör i Vietnam och att flytta produktionen dit 

var det mycket resande och personliga kontakter där man träffades många gånger. Nu har de 

ett möte per månad där de är på plats i en vecka. Lindberg beskriver den nya fabriken i 

Vietnam som väldigt framåt och drivande av sig själva, vilket till viss del saknades i Thailand, 

i alla fall om man ser till de senaste åren.  

 

”Skicka underlaget så vi kan sätta igång” – Lindberg. 

 

Phan berättar att Viking Toys hade allmänna undersökningar av fabriken regelbundet under 

maj till oktober 2012 och de kom då närmare varandra för att sedan ha ett verkställande möte 

tillsammans i december. Före mötet, åkte DDT till Thailand i en 1 vecka för att göra en 

undersökning och utredning om produkterna och den operationella verksamheten på TT 

Technoplast. 

 

Lindberg säger att den personliga kemin och villigheten att ha en personlig relation parterna 

emellan är viktigt då man ska etablera en relation med utländska leverantörer. 

 

”Ett företag som enbart är ute efter att tjäna pengar och inte alls är intresserad över att ha en 

diskussion eller en typ av relation känns lite oärligt” – Lindberg. 

 

Vidare förklarar han att det är väldigt svårt att känna sig trygg och fortsätta jobba vidare med 

denna typ av företag utan att ha rigorösa kontrakt. På det sättet arbetar inte Viking Toys, det 

är helt enkelt inte är av intresse för Viking Toys som säger sig inte vara villiga att lägga de 

pengarna och tiden de tar att arbeta fram detaljerade kontrakt. De föredrar att ha en relation 

där man förstår, litar och stöttar varandra utan att ha formella överenskommelser för den 

delen. Phan på DDT är inne på samma spår och säger att deras mål är att ha just starka och 

nära relationer med kunderna och strävar efter att serva kunder med bästa kvalitet enligt deras 

motto ”Destination Total Quality”. 
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Lindberg säger att de i början av den relationsbyggande fasen med den nya leverantören i 

Vietnam arbetade informellt och skrev formella kontrakt först efterhand. Kjellme säger att 

efter dem träffats ett par gånger skrev de ett enkelt ”memorandum of understanding” för att 

styrka att det var ett seriöst samarbete och själva kontraktet arbetades fram så sent som i 

mars/april i år. Kontraktet är väldigt enkelt men bindande där de tar upp hur långt samarbetet 

ska fortlöpa, om det ska avslutas och hur de ska avslutas enligt Lindberg. Kjellme nämner att i 

Thailand hade de inget kontrakt alls och säger att de går precis lika bra det också. 

 

”Jag skriver helst inte avtal för att det betyder bara att man måste anlita dyra advokater” – 

Kjellme. 

4.1.3 Relationsstyrning 

Kjellme berättar att de äger alla verktyg vilket är cirka 350-400 st. som är i produktion, vilket 

motsvarar ett värde på 30 mnkr och en del specialmaskiner, dock äger de inte själva 

plastgjutningsmaskinerna. Verktygen och maskinerna lastas via fartyg och skeppas till 

Vietnam från Thailand, en del har redan kommit fram vid tidpunkten för intervjun (2013-04-

29). Men det krävs mycket modifiering, testkörning och annat material som ska köpas in 

vilket pågår just nu berättar Lindberg innan man kan sätta igång med att producera verkliga 

produkter. Kjellme säger att produktionen beräknas vara i gång under juni/juli och 

vietnamesiskt tillverkade produkter kommer ut i höst, för närvarande håller då på med en 

provserie. 

 

Lindberg berättar vad det gäller att hantera information på bästa sätt, försökte de sätta upp ett 

datasystem för att planera och styra inköp, lagerhållning och produktion m.m. Systemet som 

var skräddarsytt och klart hann dessvärre aldrig användas i Thailand då leverantören inte 

matade in informationen innan flytten blev ett faktum. I motsats beskriver Kjellme fabriken i 

Vietnam som mycket mer modern och utvecklad; 

 

”De har redan ett etablerat system och matat in väldigt mycket” – Kjellme. 

 

Kjellme berättar att de vill ha en leverantör, alltså en kontakt att vända sig till vilket då 

medför att de kan hantera en nära relation. Om leverantören vill lägga ut produktionen 

ytterligare är det möjligt enligt avtalet om Viking Toys först godkänner det. Men det är med 

DDT (nuvarande leverantören i Vietnam) som Viking Toys ska ha kontakt med. Kjellme 
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förklarar att genom att en stark relation får de också en bättre kontroll på verksamheten. 

Lindberg berättar även att det är många tester som leverantören måste uppfylla innan 

produkterna lämnar fabriken både fysiska och kemiska egenskaper som dokumenteras, 

säkerhetsutvärderingar osv. 

 

Phan förklarar att de genom innovation och användning av senaste tekniken från Tyskland, 

Japan och Schweiz samt anpassning till toppmoderna lednings- och administreringskoncept 

lyckats bra i relationsstyrning och tillfredsställt kunderna positivt över förväntan. Vidare säger 

hon att det är viktigt att båda parter är mycket öppna för att förhandla och diskutera med vilja 

för att nå ett framgångsrikt relationsförhållande. Engagemang och integritetshantering, samt 

stöda varandra under processens gång är faktorer hon ser påverkar en företagsrelation. Det 

gäller att hantera relationen rätt och i samma utsträckning från båda parter, vilka då förstärker 

samarbetet. 

 

Viking Toys ser stora möjligheter till ökad försäljning och vill därmed fokusera på det. När 

Kjellme får frågan om de tänkt etablera egen produktion eller joint-venture i framtiden anser 

han det alldeles för krävande med tanke på företagsstorlek och svarar: 

 

”Nej, försäljning, försäljning, försäljning, ska de vara” – Kjellme 

 

Överlag är de är nöjda över hur det fungerar att ha en funktion outsourcad från företaget för 

att på så sätt kunna fokusera på sin kärnverksamhet och få ner kostnaderna. Enligt Kjellme 

har de även framtida funderingar kring att outsourca andra affärsenheter också. Han förklarar 

också att man känner om företaget är seriöst eller inte i ett tidigt skede av relationen. Kjellme 

säger att det är viktigt att gå runt i fabriken hos leverantören för att se och känna hur saker och 

ting ser ut och fungerar. Han utvecklar resonemanget med att det känns som en familj att 

arbeta med leverantören i Vietnam, och att umgänget fungerar så pass bra att avtal av den 

anledningen inte känns viktigt. Lindberg utvecklar och menar att de försöker uppnå och hålla 

denna även stämning bland kunderna (distributörerna) - att de ska vara en slags familj med en 

nära relation. Kjellme talar om hur de marknadsför produkterna genom att besöka många 

mässor bland annat i Köln (Kind und Jugend), New York (Toy Fair), Hong Kong och 

Nürnberg (Spielwarenmesse, som är världens största leksaksmässa). På mässan i Nürnberg 

delar Viking Toys ut priset ”Årets Viking” som de ger till den bästa distributören inom 

Viking Toys och trycker på att det inte handlar om den som har sålt mest utan den som har 
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gjort något som gynnat Viking Toys som företag. Han säger att det är väldigt uppskattat bland 

distributörerna som då kan ”visa upp sig” inför alla andra, bland annat med säljmöten på olika 

platser runt om i världen där goda luncher och drycker hör till utöver hårt arbete. 

4.1.4 Relationskoordinering 

Kjellme medger att prisökningarna som skett i Thailand är ett av skälen man valt att flytta 

produktionen där lönerna har gått upp 60 % bara under förra året. Vidare har också 

ovilligheten att modernisera och ytterligare effektivisera fabriken motiverat en flytt. Kjellme 

nämner att när de har haft konsulter på plats i fabriken har allt flutit på bra men när de åker 

därifrån är saker och ting tillbaka till det gamla som ej är organiserat och hållbart i den mån 

som Viking Toys behöver. På senare tid har de haft en anställd i Thailand som har kunnat 

vara på plats vid produktionen och koordinera bytet av leverantör samt flytten av verktygen 

till Vietnam. Problem som uppstår är betydligt lättare att lösa om man kan vara på plats på 

produktionsgolvet hela tiden. Lindberg fyller på och förklarar att närheten gör att man lättare 

kan hålla koll på kvalitén vilket är ytterst viktig för dem. Han förtydligar samtidigt att de litar 

på sin leverantör fullt ut på grund av att de har ett nära samarbete där de känner personerna 

bakom leverantören på ett personligt plan. 

 

Lindberg beskriver att metoden de tidigare använt har varit mycket papper och Excel blad 

som varit utspridd över ett 20-30 tal datorer och där inget ordnat organiserat sätt funnits. Detta 

medförde att flytten från Thailand till Vietnam blev ett ”hästjobb” enligt Lindberg på grund 

av en gammalmodig fabrik, både maskinmässigt men framförallt tankemässigt. 

Modernisering var svår att utföra i Thailand på grund av det gammalmodiga tankesättet, även 

om det till viss utsträckning skedde: 

 

”När vi ville modernisera något fick vi svaret - ”don’t break our systems” – Kjellme. 

 

Lindberg anser att folket som jobbat där under hela sina liv hade rutin men inte på ett 

organiserat vis. Olika uppfattningar kulturellt skiljer sig mellan de olika länderna där 

Lindberg berättar att thailändare ofta är väldigt avslappande och nöjer sig med att det fungerar 

bra, de ser inte förbättringspotentialen och möjligheterna att göra det ännu bättre. 

Vietnameserna är mer lika svenskar och vill förbättra sig och sina processer, de är inte lika 

rädd för förändring enligt Lindberg. Båda instämmer att kulturen i Vietnam när det gäller att 
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jobba är mer lik kulturen som finns i Sverige, att arbetet värderas väldigt högt i Vietnam 

jämfört med Thailand där man ska arbeta lagom enligt Kjellme. 

 

”Tomorrow we learn something new” – Kjellme. 

 

Det fylls på genom att Lindberg beskriver att det är därför Thailand är så populärt för 

semesterresor medan Vietnam inte är det; Vietnam kommer aldrig ersätta Thailand som 

semesterland. Det har med religionen och kulturen att göra där thailändare är mer 

avslappnande och vilande än vietnameser. 

 

För att hantera problem som uppstår är kommunikation viktigt, det har skett främst via e-post 

med DDT där de kan ha 20-30 mejl på en dag. Phan bekräftar att e-postmeddelanden är 

populära och det viktigaste är att basera affärer på sanning, villighet, ärlighet och respekt. 

Vidare berättar Lindberg och Kjellme att de har en anställd i Thailand sedan två år tillbaka 

som har daglig kontakt med leverantören och har stått för mycket arbete med att föra över 

informationen från Thailand till Vietnam vilket har varit en av nyckelfaktorerna i att hantera 

flytten. Lindberg beskriver att vid flytt av produktion är det viktigaste att planera och räkna 

med att problem uppstår samt att saker och ting tar mer än dubbelt så lång tid än vad man från 

början hade planerat. Kjellme berättar att målet från början var att ha produktionen påbörjad i 

Vietnam redan under julen 2012. 

4.2 Yelloc 

4.2.1 Bakgrund 

Yelloc är ett litet mikroföretag med en omsättning på 4,5 

mnkr där endast grundaren är anställd. Företaget 

registrerades 2010 men arbetet med att ta fram 

prototyper och produktutveckling hade pågått i ungefär 

två år innan registreringen. Gradin arbetade initialt med att ta fram och utveckla produkten 

samtidigt som han behöll sitt vanliga jobb. Det har således krävts mycket tid men Yelloc har 

vuxit över förväntan och Gradin jobbar nu fulltid med företaget. Yelloc tillverkar s.k. 

servicepluggar i rågummi som syftar till att förhindra i första hand olje- och kemikaliespill. 

Företaget säljer endast till andra företag som i sin tur säljer vidare till slutkunden och de har 

idag försäljning till ett flertal länder. Pluggarna har en utmärkande konisk form tillsammans 
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med stark gul färg och borgar för extremt hög kvalité som i princip tål alla slags oljor och 

kemiska produkter utan att degraderas. 

 

Yelloc har ända sedan starten offshore outsourcat ut tillverkningen till en fabrik i Estland som 

i sin tur ingår i Formgummigruppen som har flertalet fabriker i både Sverige och Estland med 

olika inriktningar. Under arbetets gång med att etablera och utveckla företaget har grundaren 

Gradin haft hjälp av en konsult i ett antal frågeställningar bland annat med företagsnamnet 

och i möten med ansvariga för fabriken i Estland. Överlag har han hjälpt till att ta ”idén till 

verklighet”. Yelloc har valt att inte sköta paketeringen själv utan låtit en tredje part stå för det, 

först Samhall och sedan en vän till Gradin som startade ett annat företag. Dock har han själv i 

flera steg deltagit i utvecklingen av paketeringen, från enkla mjuka plastpåsar till hårdare 

”exklusivare” plastboxar och likaså har han utvecklat etikettsystemet.  

4.2.2 Relationsetablering 

Gradin beskriver att när han initialt letade efter en lämplig tillverkare, dvs. leverantör för hans 

produkter, så önskade han hitta en inom Sverige. Han tog in offerter från flera företag och 

hade ett antal potentiella företag med rätt kapacitet. Det som avgjorde valet blev den 

personliga kemin med säljaren på Formgummigruppen. De visade ett engagemang, en tro på 

produkten och etablerade en personlig kontakt som blev det avgörande. Gradin ville ha 

tillverkningen i Sverige, så lokalt som möjligt men Formgummigruppen ansåg att det var mer 

passande att låta ett av företagen i Estland sköta produktionen. Detta berodde bland annat på 

att de olika fabrikerna inom Formgummigruppen hade olika inriktningar på sin produktion, 

men också på grund av att produkten i sig bestod av gult färgat gummi. Färgen gul blir lätt 

missfärgad vid produktion och inte alla fabriker kunde leverera med kvalitetsgraden som 

Gradin krävde. Färgen gul var i sig ett medvetet val för att produkten skulle vara synlig och 

en missfärgad plugg skulle negativt påverka den upplevda kvalitén av produkten. Fabriken i 

Estland var endast två år gammal och således väldigt fräsch vilket överlag är väldigt ovanligt 

enligt Gradin. Tillsammans med kostnaderna – det var och är billigare att producera i Estland 

än i Sverige, samt att fabriken i Estland har större produktionskapacitet än de svenska 

fabrikerna, valde han då denna.  

 

När Yelloc initialt utvecklade de första prototyperna gjorde han inte affärer direkt med 

fabriken i Estland utan handlade med Formgummigruppen i Sverige. Gradin beskriver att det 

var enklare att kommunicera med de i Sverige. Ifall han skulle haft direktkontakt med 
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fabriken i Estland skulle kommunikationen i så fall behövt ske på engelska vilket skulle 

försvårat processen. Även om det engelska språket i sig inte var något problem var det enklare 

att förhandla på modersmålet svenska. Gradin beskriver att han har en större kunskap om 

facktermer på svenska samt att det är lättare att uttrycka sig på ett korrekt sätt så budskapet 

når fram. Det dröjde ungefär ett år innan Gradin erhöll direktkontakt med fabriken i Estland. 

Anledningen till varför han valde att etablera direktkontakt med Estland var för prisbilden, det 

var billigare att inte ha Sverige-delen som mellanhand, vilket även Formgummigruppen 

rekommenderade.  

 

Gradin beskriver att det har varit viktigt för honom att ta hjälp av personer utifrån för att få 

verksamheten att fungera. Förutom relationen med den svenska delen av Formgummigruppen 

har han haft stor hjälp av konsulten som har hjälpt honom med lite allt möjligt. Bland annat 

har han fått hjälp med sekretessavtal vilket Gradin betonar som väldigt viktigt. Vidare har han 

också fått hjälp och synpunkter med allt från företagsnamn till prissättning av produkten. 

 

Gradin berättar att han endast har besökt fabriken på plats vid två tillfällen, båda efter 

etableringen av direktkontakten. Däremot betonar han att det var väldigt viktigt att han gjorde 

de besöken. Innan han besökte fabriken personligen saknade han en förståelse för hur saker 

och ting gick till och följaktligen var det väldigt givande att besöka fabriken. Gradin säger att 

om han skulle ge något råd om vad andra ska göra i en liknande situation är det att besöka 

leverantörerna på plats för att träffa personerna samt få en ökad förståelse för hur 

tillverkningsprocessen faktiskt går till. Det är nödvändigt för att förstå problematiken och 

kunna lösa problem som uppstår tillsammans.  

 

”Så första kontakten, att få träffa tillverkaren kanske mycket mer än vad jag har gjort, är nog 

en mycket viktig bit i det hela.” – Gradin 

 

Han upplevde problem med att få igenom de önskemål han hade som en följd av att han inte 

förstod deras process innan han besökte fabriken. Då han besökte fabriken följde också 

personer från Formgummigruppen i Sverige med samt den konsult som har assisterat honom i 

diverse frågor. När de var på plats i Estland kunde de reda ut alla funderingar som parterna 

har och få en bättre bild av verksamheten. De fick en presentation, en rundvisning och hade 

sedan ett långt möte som var oerhört givande enligt Gradin. 
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4.2.3 Relationsstyrning 

Även om Gradin anser att Yelloc har en väldigt bra relation med tillverkaren i Estland 

beskriver han att det är lite som att stå på ett ben med bara en leverantör. Han upplever att det 

är en fara med att bara ha en leverantör ifall något för stunden oförutsägbart skulle ske med 

fabriken i Estland eller Formgummigruppen.  

 

”Vi säger att det skulle bli en brand i deras fabrik, och så står maskinerna i månader innan 

de är igång. Vad händer då för mig? Jo hela min produktion, hela mitt företag blir lidande av 

det.” – Gradin 

 

Om Yelloc skulle ha ytterligare en leverantör skulle det i en högre grad vara möjligt att 

säkerställa produktionen. Dock påpekar Gradin han det finns risker och är ett stort steg att 

dela upp produktionen på två fabriker, bland annat vet man inte hur den nuvarande 

leverantören skulle reagera. Han fortsätter med att förklara att de kanske skulle tro att han är 

missnöjd och mindre bry sig om hans produkter. Gradin förklarar dock att han skulle vilja ha 

två leverantörer för att säkerställa att produktionen inte stannas av. Han betonar att det inte 

beror på att han är missnöjd med den nuvarande leverantören utan för att känna en större 

trygghet när det gäller kontroll och säkerhet av sin verksamhet. Gradin beskriver att den 

nuvarande leverantören i Estland kan och är villiga att öka produktionen av hans produkt i 

takt med att volymerna ökar men samtidigt skulle två leverantörer kunna producera än högre 

volym. Om han skulle leta efter en ny leverantör när verktygens maxkapacitet vid fabriken i 

Estland är nådd skulle det vara försent.  

 

Gradin betonar starkt vikten av att produkterna ska vara av högsta kvalité flera gånger under 

intervjun. Produktutveckling är något som han har jobbat hårt med och testat hur pluggarna 

reagerar på en mängd olika ämnen för att säkerställa att produkten lever upp till hans krav. 

Vidare beskriver han att om en plugg skulle gå av i en maskin skulle det kunna få förödande 

konsekvenser om den trasiga pluggen förstör en del av en maskin.  

 

”En sådan här plugg får inte gå av, den får inte gå av i ett system. Vad händer om en sådan 

här går av inuti någonting? Står det Yelloc på den så blir man hängd för det blir förstörda 

maskiner och de får skruva på den och så hittar de en sådan här bit inuti. Nej, så kvalitén på 

de här måste verkligen vara riktig. Kvalitén på gummit måste vara bra för att inte orsaka 

problem eller gå av i onödan.” – Gradin 
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Således skulle det inte vara troligt för Yelloc att lägga produktionen i Kina som exempel. Ifall 

produktionen skulle ske i Kina skulle det vara svårare att ha kontroll på att kvalitén på 

produkten möter Gradins krav. När produktionen ligger inom Europa har man relativt nära till 

fabriken som tillverkar produkten och kan snabbt åka dit, om det skulle behövas. Det är en 

timme till Estland från Arlanda och det möjliggör en tät dialog med fabriken argumenterar 

Gradin för. 

  

Gradin berättar fortsättningsvis att detta också har lett honom till att överväga att starta upp en 

egen produktion inom Yelloc. Detta val skulle dock till stor grad bero på i vilken utsträckning 

man kan automatisera produktionen så att produktionskostnader (främst löner) fortfarande kan 

hållas nere. Om Yelloc skulle ha egen produktion skulle de kunna paketera och göra 

kontrollen av produkten direkt och således få kortare ledtider. Han förklarar att med egen 

produktion skulle han direkt kunna se om något har blivit fel och han vet inte hur detta skulle 

fungera ifall han skulle ta in ytterligare en tillverkare. Dock skulle han vara tvungen att ta in 

professionell hjälp utifrån för att lära sig hur man sköter en produktion.  

 

Det är Yelloc som äger verktygen i den estländska fabriken som uppgår till ett värde av några 

hundratusen kronor. Gradin beskriver att idag fungerar som hans leverantör som en förlängd 

arm då de har byggt upp en stark relation och deras säkerhetskontroller av produkten har 

fungerat bra de två senaste åren men det har varit en lång process att komma dit. Slutligen 

påpekar Gradin att inga förändringar arbetas på aktivt för tillfället utan det är idéer han spånar 

på inför framtiden. 

4.2.4 Relationskoordinering 

Gradin berättar att det är Trelleborg i Sverige som tillverkar gummit som i sin tur skickas över 

till fabriken i Estland för att bli pluggar. Produkten skickas sedan tillbaka till Sverige där de 

paketeras och kontrolleras ytterligare för eventuella felaktigheter och defekter. Gradin 

beskriver att han skulle kunna ha lagt ut paketeringen till Estland också men att göra det i 

Sverige möjliggör en ökad kontroll över kvaliteten på produkten. Gradin beskriver att det till 

en början var Samhall som skötte paketeringen men senare startade en vän till honom upp ett 

företag och tog över paketeringen. Det är då vännen som har till uppgift att kontrollera att 

allting ser okej ut. I början var det också lite problem med att få den önskade kvaliteten, det 

kunde vara lite blåsor eller andra kosmetiska defekter på pluggarna. Då det är en produkt för 
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slutanvändare är det kosmetiska också viktigt enligt Gradin, som klargjorde extra noga för 

fabriken att säkerhetsställa pluggarnas utseende. Om produkten inte ser bra ut kommer det 

påverka vilket intryck kunden får av pluggens kvalité.  

 

”Skillnaden mellan de flesta andra gummiprodukter som tillverkas och den här är att det här 

är en produkt för slutanvändaren. När han då öppnar asken är det den här han ska använda” 

– Gradin 

 

De här problemen uppkom både som en följd av brister i kommunikationen men också att 

Gradin inte var tillräckligt tydlig i sina krav på tillverkaren i början. Varför kraven inte var 

mer tydliga berodde på två saker; dels visste han inte vilka krav han borde ställt på 

tillverkaren i första taget på grund av olika uppfattningar om pluggens användningsområde 

och kvalitéten som följd. Men det berodde också på att han inte visste vilka krav han kunde 

ställa på tillverkaren som ny leverantör utan det är något som han har lärt sig efter hand. 

 

I början var det Formgummigruppen i Sverige som Gradin hade kontakt med angående 

problem och de i sin tur vände sig till fabriken i Estland. När han fick direktkontakt med 

fabriken blev det enklare att reda ut problemen. Dock har Gradin fortsatt att koppla in den 

svenska delen av Formgummigruppen även efter direktkontakt med fabriken blivit etablerad 

då vissa problem har uppstått. Annars är det främst genom mejlkontakt med fabriken i Estland 

som Gradin har använt sig av i kommunikationen parterna emellan. I mejlkontakten har han 

då kunnat skicka bilder på produkterna för att tydliggöra det budskap som han önskar få fram 

vid problem. De har också telefonkontakt, vilket i perioder då det har uppstått något problem 

kan vara flera gånger per dag medan det i lugnare perioder kan vara mer sporadiskt och det 

kan då i vissa fall dröja veckovis mellan telefonkontakterna. I de fall då det inte är något 

problem sker telefonkontakten främst för att stämma av läget, och den huvudsakliga 

kontakten i dessa perioder är då främst per e-post. 

 

Han beskriver att han på grund av okunskap hade en del felaktiga och förutfattade meningar 

om Estland innan han kom dit, att de skulle vara mer outvecklade än vad de egentligen var. 

Vidare beskriver han att det är en annan affärskultur i Estland, hur hierarkin inom 

organisationer ser ut och hur kommunikationen sker. Generellt sett upplever Gradin att det är 

viktigare att prata med en person på rätt nivå i Estland än vad det är i Sverige för att få saker 

gjorda. Dock belyser han att det inte har varit några problem med fabriken i Estland, han har 
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fått en väldigt god relation med fabriken. Han påstår att de kulturella skillnaderna inte har lett 

till problem och han tror att det främst beror på att han fick en så pass bra relation med 

Formgummigruppen i Sverige innan han fick kontakt med fabriken i Estland.  

4.3 Verktygsmekano i Motala 

4.3.1 Bakgrund 

Verktygsmekano grundades 1957 och har bytt ägare vid ett 

antal tillfällen under årens lopp. I nuläget är de ett helägt 

dotterbolag till Vätterleden Invest som siktar på långsiktig 

utveckling och är ett familjeägt industrikonglomerat. Bolag 

som ingår är allt från träsvarveri, försäljning, tillverkare av 

väskor och agentur av husvagnar och husbilar.  

 

Verktygsmekano tillverkar formsprutningsverktyg, dvs. de tillverkar den formen som används 

för att tillverka en produkt (främst plastprodukter). Den årliga omsättningen ligger på cirka ca 

65 mnkr. De riktar in sig främst på stora verktyg, upp till 30 ton, mycket av det är mot 

fordonsindustrin. Kunder såsom Husqvarna, Plastal, AQ, Euroform, Konstruktions-Bakelit 

m.fl. som i sin tur kan tillverka detaljer till bland annat Volvo, Renault, Scania och Electrolux 

m.fl. Det mesta av produktionen är offshore outsourcad till leverantörer i Kina vilket man 

började med under 2002 och öppnade eget kontor där något år senare. På huvudkontoret i 

Motala där verkstad också finns arbetar man främst med service. Dock sker tillverkningen av 

verktyg i aluminium oftast i Motala då de fräser det billigare själva än vad de kan köpa in från 

Kina.  

 

På Verktygsmekano i Sverige arbetar idag sammanlagt 22 personer; 13 på verkstaden och 9 

på kontoret. Utöver dessa har de 6 personer som arbetar för dem i Kina. Dessa är på pappret 

inte anställda direkt av Verktygsmekano utan av ett systerbolag (p.g.a. legala skäl), dock 

arbetar de endast åt Verktygsmekano. Estlander beskriver att det beror på svårigheterna med 

att öppna upp ett företag i Kina som gjorde att det var enklare att låta ett systerföretag som 

redan var etablerade i Kina anställa dem men det är Verktygsmekano som står för kostnaden 

för de anställda. Dessa 6 personer jobbar då främst med kontakten med leverantörerna som 

tillverkar verktygen.  
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4.3.2 Relationsetablering 

Motivet till att offshore outsourca tillverkningen var enligt Estlander inte i första hand att 

sänka kostnaden utan det berodde främst på att efterfrågan var större än den 

tillverkningskapacitet de hade lokalt. Han beskriver att om en svensk verktygsfirma skulle ha 

50 anställda skulle den vara bland de största i landet medan de största i Kina har 5000 

anställda så produktionskapaciteten är en helt annan i Kina. Estlander har arbetat på 

Verktygsmekano i två år följaktligen var han inte involverad i processen att offshore 

outsourca produktionen men han beskriver att hans uppfattning är att i det initiala skedet så 

”sköt man från höften” som han uttryckte sig. Man tog hjälp av Internet-sökningar och mer 

eller mindre köpte från den som man fick en bra uppfattning från. Dock understryker han att 

alla produkter gick igenom verkstaden i Motala för kontroll – för att säkerställa kvalitén. 

Detta är något som de även gör idag för att garantera att kunden får en produkt som håller 

kvalitén enligt specifikation.  

 

När Verktygsmekano söker efter en ny leverantör försöker de alltid gå på rekommendationer. 

Estlander berättar som exempel att inköparen de har idag är kines och har jobbat inom 

branschen i 15-20 år vilket praktiskt betyder att denne har ett stort kontaktnät i Kina. Det kan 

också vara via rekommendationer från andra företag eller arbetskollegor. Det sker även att en 

befintlig leverantör rekommenderar en annan leverantör, t.ex. en som tillverkar större verktyg 

rekommenderar en som kan tillverka de mindre verktygen. I urvalet av potentiella 

leverantörer betonar han att de alltid besöker leverantören på plats för att få en känsla för 

dem. De lägger aldrig en order idag utan att ha besökt dem. Efter besöket får då den 

potentiella leverantören lägga en offert och nästa steg är att lägga en mindre testorder som de 

sedan utvärderar. Dock betonar Estlander att det absolut viktigaste är den personliga 

relationen och kontakten sinsemellan, speciellt när man gör affärer i Kina. 

 

”Personal relationships är ju det viktigaste som finns, det är ju A och O. Man måste komma 

överens på det personliga planet för att göra affärer i Kina.” – Estlander 

4.3.3 Relationsstyrning 

Ett par år efter offshore outsourcingen till kinesiska leverantörer etablerade de ett kontor i 

Kina som idag har sex anställda. Grundidén var att de kan ha en tätare dialog med 

leverantören och i ett tidigare skede kontrollera kvalitén. För att kunna hantera relationerna 

med de kontrakterade kinesiska bolagen behövs folk på plats, just för att det är såpass 
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ansträngande att göra det från Sverige. För närvarande har de sammanlagt sju leverantörer där 

de har två som tillverkar små verktyg, två som tillverkar mellanstora verktyg samt två som 

tillverkar stora verktyg. Den sjunde leverantören är lite av en ”joker” enligt Estlander och kan 

användas för att tillverka alla storlekar vid behov.  

 

Estlander berättar vidare att de vid ett antal tillfällen har bytt leverantör, detta gäller för 

leverantörer av alla storlekar på verktygen. Anledningen är, som Estlander beskriver, att 

konjunkturen går upp och ner och en leverantör kan få ekonomiska problem och då börja 

fuska. Då kan det vara fördelaktigt att avsluta samarbetet för Verktygsmekano.  

 

”Konjunkturen går ju väldigt mycket upp och ner och det är ju så att någon är jätteduktig ena 

året och året efter så har de ont om pengar så då börjar de fuska.” – Estlander 

 

Det har även hänt att leverantörerna avlutar samarbetet, i synnerhet under den ekonomiska 

turbulens som utspelat sig de senaste åren då Verktygsmekano själva inte fått lika många 

beställningar och därav inte deras leverantörer heller. Det gör dem mindre aktiva som kunder 

och således blir de nedprioriterade av leverantören för att så småningom avsluta samarbetet. 

Dock har det också skett att en leverantör som de har brutit med kommit tillbaka i ett senare 

skede. Det som är viktigt för Verktygsmekano är att leverantören tillverkar en produkt av god 

kvalité.  

 

Vidare berättar Estlander att de inte själva äger några maskiner i Kina utan det är 

leverantörerna som äger dem och det blir således också enklare att byta leverantör. De skriver 

inga långtgående avtal med enskilda leverantörer utan de skriver endast avtal på orderbasis. 

Detta medför att de inte blir bundna till en leverantör och om det skulle uppstå problem blir 

kostnaden enbart att köpa loss verktygen (produkterna) från den enskilda ordern vilket gör att 

de kan skifta leverantörer i en större utsträckning än vad om annars vore möjligt enligt 

Estlander. Dock är det i regel inte en havererad relation som ligger till grund för ett 

leverantörsbyte utan det är ofta att Verktygsmekano upptäcker brister i kvalitén på produkten. 

 

”Man måste ju hela tiden se till mest kvalité för pengen och om du har en leverantör som inte 

lever upp till kraven så måste du byta ut den.” – Estlander 
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Estlander förklarar att kostnaden att producera i Kina är ungefär densamma som vad den är i 

Sverige nuförtiden. Om man har ett verktyg som har en hög grad av automatisering kan man 

lika gärna ha tillverkningen i Sverige och följaktligen sker viss tillverkning i Motala då det 

inte lönar sig att ha det i Kina. Det man tjänar på att ha produktionen i Kina är deras kapacitet 

som möjliggör en otrolig snabbhet i tillverkningen som skulle vara svår att uppnå i Sverige. 

Estlander beskriver vidare att kostnaderna ökar i Kina och att de är öppna för att ta tillbaka 

viss produktion till Sverige, dock är det inget de planerar i tillfället. Han utvecklar med att 

säga att det inte är troligt att etablera egen tillverkning eller joint venture i Kina som följd av 

de snabbt ökande kostnaderna. 

4.3.4 Relationskoordinering 

Kontakten direkt med leverantörerna sköts i första hand utav de sex personer som 

Verktygsmekano har anställda i Kina. De fungerar som mellanhand mellan kontoret i Motala 

och leverantörerna i Kina. Huvudkontoret kommunicerar nästan uteslutande med det egna 

kontoret i Kina som i sin tur håller kontakten med leverantörerna. Estlander beskriver att tre 

personer av personalen i Kina enbart sysslar med att säkerställa kvalitén och de är väldigt 

sällan inne på kontoret utan de är konstant är ute bland leverantörerna. Vidare menar han att 

Verktygsmekano övervinner, i stor utsträckning, den kulturella skillnad som finns mellan 

Sverige och Kina på så vis. Enligt Estlander är det en extrem kulturell skillnad och det kan 

vara svårt att hantera. 

 

”De lär sig hur vi fungerar, vi lär oss hur de fungerar, men det är ju en lång resa. Flytta ner 

dit så säger de att mellan två och tre år så bankar man huvudet i väggen och fattar inte ett 

smack, sen efter den tiden börjar det släppa. Då börjar man förstå och anpassa sig. 

Kulturskillnaderna där är helt enorma.” – Estlander  

 
Estlander berättar att han bodde i Kina i fem år innan han började jobba för Verktygsmekano 

och detta har lett till att han har blivit extremt tålmodig vilket underlättar att hantera 

skillnaden länderna emellan. Den kulturella differensen är det största problemet som han ser 

med att ha produktionen offshore outsourcad till Kina. Dock anser han att själva 

företagskulturen mellan Sverige och Kina är relativt lika. De hierarkiska nivåerna påminner 

om varandra, han tar Tyskland som exempel där företagskulturen är större men kulturen i sig 

är mer lika. I Tyskland handlar det om att prata med en person på rätt nivå medan det i Kina 

är lättare att prata med folk från olika nivåer i den hierarkiska skalan även om det i regel är 

många nivåer i Kina.  
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Han berättar att det varierar hur ofta han reser till Kina men förra året åkte han ungefär 

varannan månad och i år har han åkt två gånger, hittills (2013-04-30). När Estlander åker till 

Kina är det i regel främst för att träffa den egna personalen men han brukar också hälsa på 

leverantörerna för att hålla liv i den personlig relation.  

 

”För att hålla relationen vid liv så hälsar man på leverantören och så går man och äter lite 

mat och bygger den personliga relationen. Vilket kanske i Sverige skulle betraktas mer som 

att man sitter och snackar skit, men det är så man gör affärer i Kina.” – Estlander 

 
Vidare påpekar han att samtliga ur personalen i Kina har varit med ända sedan de satte upp 

kontoret och således har de med tiden lärt känna varandra allt mer. Att ha personal i Kina 

anser han vara extremt viktigt, det är väldigt svårt att inte ha personal där nere. Estlander 

beskriver att det då troligtvis skulle vara bättre att köpa genom kanaler. Det är också i första 

hand personalen i Kina som hanterar eventuella problem med leverantörer och om inte de kan 

lösa problemet kopplas kontoret i Sverige in. Då personalen i Kina har varit intakt sedan 

starten så har de lärt sig väldigt mycket och brukar kunna hantera de flesta problem själva, 

nämner han. Dock skulle han önska att personalen i Kina skulle vara än mer självgående än 

vad de redan är. Om det är ett problem som uppstår som inte går att lösas åker en av 

projektledarna i Sverige till Kina för att assistera dem på plats. Det är också kontoret i Sverige 

som har sista ordet då det uppstår svårigheter. 

. 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel jämförs den teoretiska syntesen med empirin, alltså kopplas den teoretiska 

referensramen ihop med den empiriska data som samlats in. Vi analyserar hur 

leverantörsrelationer etableras och styrs samt vad som påverkar en leverantörsrelation och 

hur. 

 

5.1 Relationsetablering  
Massini, Perm-Ajchariyawong och Lewin (2010) beskriver att tidigare var motivet att 

offshore outsourca en aktivitet främst att reducera företagets kostnader men andra motiv har 

på senare tid lyfts fram. Motiven att offshore outsourca kan således skilja sig åt vilket 

bekräftas av den empiriska insamlingen för denna studie. Vid urval av leverantör urskiljer sig 

två faktorer för våra fallföretag; den personliga kontakten samt hjälp och rekommendationer 

från nätverket. För Yelloc var det den personliga kontakten som blev avgörande, då företaget 

var nygrundat fanns det ej ett nätverk att ta hjälp av. Viking Toys och Verktygsmekano 

beskriver dock att vid urvalet av potentiella leverantörer spelade deras nätverk en stor roll. 

Genom sina nätverk har de fått fram potentiella kandidater, avgörandet har dock byggt på den 

personliga kontakten och känslan de fått när de besökt leverantörerna fysiskt.  Det skiljer sig 

således från Ring och Van de Ven (1994) som påstår att den etableringen bygger på formella 

val och avtal. Även om den empiriska insamlingen visar att avtal har ingåtts är det inte något 

som har legat till grund för etableringen av själva relationen. Yelloc är det företaget som i 

störst utsträckning har använt sig av formella avtal men det är inget som har legat till grund 

för relationen i sig. Därmed kan man se att det för mindre företag inte är lönt att bygga 

relationer på formella avtal då kostnader för att lösa konflikter i rätten skulle bli för stora, 

detta är något som samtliga fallföretag betonar. De formella val och avtal som fallföretagen 

har ingått har skett i samband med att åtagandena parterna emellan har fastställt, dvs. i 

samband med det andra steget i Ring och Van de Vens (1994) modell.  

 

Empiriska insamlingen visar att kommunikationen och kontakten med leverantörerna är 

viktigt för att etablera en relation. Detta stöds även av Silva, Bradley och Sousa (2012) som 

beskriver att om parterna delar användbar information underlättar det etableringen av en 

förtroendebaserad relation. Detta har skett på lite olika tillvägagångssätt men samtliga 
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fallföretag anser att fysiska besök hos leverantören är viktiga. Det är också de fysiska besöken 

som möjliggör en personlig relation. Yelloc överkom detta initialt genom att använda den 

svenska delen av Formgummigruppen, men belyser dock att besöken som har gjorts på 

fabriken har varit essentiella och borde ha skett i ett tidigare skede. Det här belyser vikten av 

nätverk som kan hjälpa till att etablera en relation. Vid urval av leverantör har både Viking 

Toys och Verktygsmekano besökt leverantörerna innan urvalet har genomförts för att just få 

en känsla för leverantören genom den personliga kontakten. Vidare ansåg Viking Toys att 

leverantörens språkkunskaper i engelska var viktiga för att kunna kommunicera på ett 

effektivt sätt och Verktygsmekano satte upp ett eget kontor i Kina efter några år för att kunna 

hantera relationerna bättre och således också kommunikationen. Det möjliggör då också en 

djupare personlig kontakt som hjälper till att etablera en förtroendebaserad relation. Man kan 

se att kommunikationen ökar succesivt allt eftersom relationen utvecklas vilket också är i linje 

med Larsons (1992) teori att parterna blir alltmer integrerade i en relation.   

 

Larson (1992) beskriver att vid etablering av relationer är den personliga kemin och tilliten 

mellan parterna viktig. Empiriska insamlingen påvisar också att det är den faktorn som i störst 

utsträckning avgör valet av leverantör. Dock är teorin bristfällig i att beskriva hur nätverket 

spelat in i etableringen av en relation för små företag. Små företag förlitar sig i stor 

utsträckning på hjälp från sina nätverk. Yelloc har haft stor hjälp av både den svenska delen 

av Formgummigruppen, som deras leverantör är en del av, men även av en konsult. 

Verktygsmekano och Viking Toys har båda använt sina nätverk för att hitta leverantörer. 

Båda påvisar att existerande leverantörer har assisterat dem men också kunder som i fallet 

med Viking Toys byte av leverantör till Vietnam. Små företags etablering av relationer vid 

offshore outsourcing skiljer sig således gentemot Larsons (1992) och Ring och Van de Vens 

(1994) modeller, nätverk spelar än större roll vid etableringen av en relation än vad som 

framkommer i dessa teorier samt att förtroende som etableras genom personlig kontakt spelar 

en större roll redan i ett tidigt skede. Det är sedan detta förtroende som styr 

relationsutvecklingen parterna emellan.  

5.2 Relationsstyrning 
För att offshore outsourca en sådan vital del av företagets organisation som produktion till en 

eller få leverantörer kräver ett effektivt samarbete och hanteringen av relationen. Detta kan 

ofta visa sig vara problematiskt för små företag med begränsade resurser. Denna del kommer 
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således handla om hur små svenska företag valt att styra relationen med leverantören sedan 

etableringen skett.  

5.2.1 ARA-Analys  

Ritter, Wilkinsson och Johnston (2004) beskriver att relationer förändras och utvärderas 

fortlöpande. Det visar Verktygsmekano tydligt, dock påvisar inte Viking Toys och Yelloc 

samma tendenser. Anledningen är att det skiljer sig hur nära relationerna är och vad som 

binder dem ihop. Viking Toys och Yelloc är i en högre utsträckning beroende av leverantören 

till följd av att de dels har två respektive en leverantör, men också att de äger verktygen som 

används av leverantören vilket inte är fallet med Verktygsmekano.  

 

Håkansson och Snehota (1995) delar in en relation i tre olika lager: aktivitetslänkar, 

resursbindningar och aktörsband som tillsammans formar en relation. Det första lagret är 

aktivitetslänkarna som betyder att företagen kopplas samman med aktiviteterna de utför. Både 

Viking Toys och Yelloc äger en del verktyg hos leverantörerna och Viking Toys har även en 

del egna specialmaskiner hos leverantören. Detta gör att företagen blir mer 

interorganisatoriskt sammankopplade. För Viking Toys del sänder de sina verktyg från 

nuvarande leverantör i Thailand till Vietnam och på det sättet visar starkt engagemang och 

förtroende tidigt i processen. Det kostar dem mycket finansiellt att göra detta och om de inte 

litar eller tror på DDT hade de aldrig gjort detta drag, särskilt inte utan ett utförligt kontrakt. 

Det är svårt att urskilja hur Yelloc hade gjort vid byte av, eller tillkomsten av ytterligare en 

leverantör, men att Yelloc äger verktygen som finns hos leverantören i Estland visar även det 

på ett slags förtroende, engagemang och långsiktigt planerande. Detta till skillnad från 

Verktygsmekano som inte själva äger några verktyg eller maskiner hos leverantören p.g.a. 

arbetsmetodiken. Det möjliggör ett smidigare byte av leverantör och de kan arbeta på enskild 

orderbasis. 

 

Resursbindningar är enligt teorin från Håkansson och Snehota (1995) det andra lagret i ARA-

modellen som kopplar samman företagen genom immateriella resurser, teknologiska och 

andra kunskapsmässiga resurser. Fallföretagen påvisar inga särskilt starka resursbindningar 

med leverantörerna. Det är i första hand inte dessa bindningar som avgör framgången för 

samarbetet, det kan bero på att det gäller små företag som ej kan nå upp till lika stora 

teknologiska och kunskapsmässiga bindningar som hjälper båda företagen att utvecklas i 

samma mån som större företag har möjlighet till på grund av mer resurser. Däremot ser vi att 
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både Viking Toys och Verktygsmekano har starka sociala bindningar med sina leverantörer 

trots att de arbetar med dem på olika sätt. Jonsson och Mattsson (2011) beskriver åtta olika 

bindningar företag kan ha och studien visar att det är främst de sociala bindningarna som 

håller ihop samarbetet mellan små svenska företag och deras utländska leverantörer även om 

det finns vissa juridiska bindningar. Viking Toys ser egentligen alla samarbetspartners till 

företaget, vare sig det handlar om distributörer eller deras leverantörer, som en del av 

”familjen” – de reser till varandra och anordnar många företagsaktiviteter tillsammans. 

Verktygsmekano har kontoret i Kina för att hantera och stärka de sociala bindningarna även 

om det i första hand används för att kommunicera och lösa problem. Dessa sociala bindningar 

leder till att de kan arbeta i samverkan med leverantörerna och som är viktigt för att nå 

relationens fulla potential såsom beskrivet av Ritter, Wilkinsson och Johnston (2004). För 

Yellocs del kan man inte säga att någon av de olika bindningar Jonsson och Mattsson (2011) 

tar upp är särskilt starka. Det finns juridiska och sociala bindningar men det som håller ihop 

relationen tycks vara ett förtroende som har utmynnat från den personliga kontakten med 

Formgummigruppen. De sociala bindningarna kan länkas samman med aktörsbanden som 

bildas när personliga relationer mellan människorna i organisationerna uppstår. Håkansson 

och Snehota (1995) beskriver att aktörsbanden innebär att en personlig relation mellan 

företagen utvecklas och stärker förtroendet mellan parterna. Den empiriska insamling påvisar 

att den personliga relationen är viktig och det skapar förtroende som sedan i stor utsträckning 

styr samarbetet. 

5.2.2 Relationsutvecklaringar 

Gadde och Snehota (2000) beskriver att ett företag kan ha låg- eller höginvolverade relationer. 

Jonsson och Mattsson (2011) hävdar att singel sourcing, dvs. använda sig av en leverantör 

tyder på en höginvolverad relation medan multipel sourcing (flera leverantörer) tyder på lägre 

involverade relationer, traditionellt. Vår studie hänvisar till företag som offshore outsourcat 

större delen av produktionen vilket skett till ett eller två utländska företag i tillväxtmarknader 

för två av fallföretagen, vilket tyder på höginvolverade relationer. Då de har produkter som 

masstillverkas men samtidigt behöver nå upp till deras krav har de få leverantörer som de har 

en högre involverade relation till. Det tredje fallföretaget, Verktygsmekano, har merparten av 

produktenen offshore outsourcad till sju leverantörer i Kina och följaktligen bör relationen 

enligt (Jonsson & Mattsson, 2011) associeras som låginvolverad. Men att de har byggt upp ett 

kontor där för att kunna hantera relationerna tyder ändå på att de vill uppnå en tätare relation. 

Även om Estlander på Verktygsmekano beskriver att de har möjligheten att skifta leverantör 
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relativt smidigt som följd av att det inte äger några maskiner eller verktyg hos leverantörerna 

har det inte hänt särskilt ofta. Vidare betonar han att en bra personlig relation är essentiellt för 

samarbetet med leverantörerna i Kina. Vår tolkning är att de har olika leverantörer för olika 

typer av tillverkning och att de använder alla till viss utsträckning, i perioder. Dessutom 

betonar de vikten av att etablera personliga relationer genom dels den personal de har på plats 

men också de besök som den svenska personalen gör hos leverantörerna. De har således en 

relationshantering som gör att trots att de har flera leverantörer ändå får ses som att de har en 

högre grad av involvering i relationerna.  

 

Offshore outsourcing-relationer kan enligt Mao, Lee och Deng (2010) bli så starka att det 

utvecklas till ett joint-venture eller liknande företagsintegrerade former. Den empiriska 

insamlingen påvisar inga tecken på att så skulle vara fallet för de undersökta fallföretagen. 

Hur detta kommer sig beror dock på olika anledningar. Viking Toys motiv att offshore 

outsourca var för att fokusera på kärnverksamheten vilken de ämnar fortsätta med. 

Verktygsmekano såg det inte som möjligt att ingå i någon ökad företagsintegrerad form i Kina 

som en följd av de snabbt ökande kostnaderna och ser snarare att det kan bli aktuellt att ta 

tillbaka produktionen till Sverige. Yelloc vill ha bra kontroll över produktkvalitén och då 

skulle ett möjligt alternativ vara att öppna egen produktion i Sverige. Men Yelloc ser också ett 

alternativ att involvera ytterligare en leverantör för att säkerställa att det fortfarande finns viss 

produktion vid produktionsstopp hos den nuvarande leverantören. Följaktligen skulle det inte 

vara aktuellt att utveckla den nuvarande relationen till en mer företagsintegrerad form. Det 

finns enligt våra resultat inget som styrker Mao, Lee och Dengs (2010) påstående att offshore 

outsourcing skulle kunna utvecklas till en mer integrerad form – i vart fall inte för typen av 

företag som vår studie behandlar. Dock påvisas att anledningen för detta skiljer sig och 

empirin tyder också på att samtliga fallföretag är öppna för förändring. Där då även Viking 

Toys är i processen med en större förändring där de byter en leverantör till två leverantörer 

som finns i ett annat land (från Thailand till Vietnam). Följaktligen kan man säga att små 

företag i Sverige snarare är öppna för en förändring i deras offshore outsourcing-projekt, av 

någon form. 

5.3 Relationskoordinering 
Utöver hur relationen etableras och styrs är det viktigt att undersöka vad som påverkar 

relationen vid offshore outsourcing. Denna del kommer således behandla hur små svenska 

företag koordinerar en leverantörsrelation.  
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5.3.1 Förtroende och kontroll 

Då offshore outsourcing involverar många risker är relationen en viktig del för att minimera 

dem (Mao, Lee & Deng, 2010). I en relation är förtroendet parterna emellan viktigt men också 

ett engagemang (Morgan & Hunt, 1994). Empiriska insamlingen visar att den personliga 

relationen parterna emellan är av yttersta vikt. Hur företagen har valt att arbeta för att uppnå 

förtroende, men också kontroll skiljer sig aningen. Yelloc har främst byggt upp detta initialt 

genom bra kontakt med den svenska delen av Formgummigruppen. Viking Toys och 

Verktygsmekano har båda efter etableringen på sina utländska marknader anställt personal 

som kan hantera relationerna men också bidra med kontroll (i leverantörens land). Personal på 

plats bidrar också till att de visar ett engagemang samt att de frekvent besöker leverantörerna 

och på så vis får en personlig relation. Yelloc har å andra sidan varken personal på plats eller 

genomför frekventa besök men övervinner detta till viss del genom sin kontakt med den 

svenska delen av Formgummigruppen. Dock betonar Yelloc att det skulle ha varit fördelaktigt 

att ha besökt fabriken i Estland oftare och framförallt i ett tidigare skede. Detta visar att de 

fysiska besöken och den personliga kontakten mellan de små svenska företagen och de 

utländska leverantörerna är viktig för att hantera relationen. 

 

En gemensam nämnare för de tre fallföretagen är att alla sysslar med plast (gummi) i någon 

mån. Viking Toys säljer leksaker i plast och endast plast, Verktygsmekano tillverkar formarna 

som plastgjutare använder och slutligen Yelloc som säljer pluggar i gummi. Hur mycket 

koordinering och kommunikation som krävs mellan parterna (beställaren – leverantörer) 

skiljer mellan de olika företagen då produkterna skiljer sig åt och då också hur tillverkningen 

sker. Yellocs produkt är en helgjuten plugg som finns i fyra förbestämda storlekar, Viking 

Toys har flertalet produkter och som innehåller diverse delar och Verktygsmekano tillverkar 

formar i olika storlekar efter kundspecifikation med hög precision. Följaktligen krävs det 

olika mycket kontroll och koordinering där Yelloc kräver minst koordinering som följd av 

förbestämd design och storlek samt inga lösa delar. Viking Toys kräver mer koordinering då 

det handlar om fler produkter och lösa delar. Slutligen kräver Verktygsmekano en än högre 

koordinering med leverantören då de arbetar på orderbasis utan förbestämd design. Detta 

mönster styrks också av att Verktygsmekano har ett eget kontor i Kina för att hantera 

relationen, Viking Toys har en anställd (just nu i Thailand, som hanterar flytten) och Yelloc 

som sköter det från Sverige och knappt besöker leverantören på plats.  
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Då Verktygsmekano och Viking Toys har valt att efter hand anställa personal på plats i 

leverantörens land påvisar det att de vill öka kontrollen. I motsats till Wang et al. (2011) som 

beskriver att företag har två val för att öka kontrollen, antingen en ökad formell kontroll eller 

prioritera att förbättrad relation har Verktygsmekano och Viking Toys valt en mellanväg. 

Snarare än att anlita en tredje part för kontrollen har de genom den egna personalen på plats 

kunnat höja den formella kontrollen samtidigt som de får en djupare relation med mer 

personliga kontakter företagen emellan. Detta ligger i linje med Solberg (2008) som beskriver 

att genom en förbättrad relation uppnår man också en ökad kontroll. Yelloc som inte har haft 

någon person anställd på plats har istället lagt ett ökat fokus på kommunikationen för att 

uppnå kontroll. Främst handlade det om ett besök som genomfördes på fabriken då Yelloc 

också tog med personal från den svenska delen av Formgummigruppen samt den konsult som 

har hjälpt företaget i en rad frågor. Besöket har då gjort att de har kunnat bygga en personlig 

relation som sedan har upprätthållits främst genom mejlkontakt men också telefon.     

5.3.2 Kultur 

Winkler, Dibbern och Heinzl (2008) beskriver att vid offshore outsourcing påverkar de 

kulturella skillnaderna relationen. Olikheterna tydliggör de beteendemässiga skillnaderna 

mellan parterna och kan påverka relationen negativt om det inte hanteras rätt. Empiriska 

insamlingen visar att alla upplever kulturella skillnader men i vilken grad det påverkar och 

hur de hanterar det skiljer sig fallföretagen emellan. Dock visar alla någon slags mellanhand 

mellan dem själva och leverantören som hjälper till att minska de kulturella skillnadernas 

påverkan. Yelloc beskriver att även om han uppfattar att det finns kulturella skillnader mellan 

länderna men också organisatoriska skillnader anser han inte att det har påverkat arbetet. Den 

svenska delen av gruppen som fabriken tillhör har hjälpt till att minska kulturens inverkan. 

Både Viking Toys och Verktygsmekano som har personal på plats påvisar att detta har hjälpt 

till att minska kulturens inverkan på relationen. Dock anser de båda att organisationskulturen i 

Kina respektive Vietnam inte skiljer sig nämnvärt gentemot Sverige. Sättet man arbetar på är 

snarlikt, det är snarare kulturen som finns i landet som skiljer sig och på så sätt också 

påverkar och behöver hanteras. Xiaoming och Junchen (2012) beskriver att den 

organisatoriska kulturen kan påverka hur väl ett företag presterar vilket Viking Toys också 

upplevde i Thailand där de var konservativt inställda gällande nya sätt att arbeta.   

 

Den personliga relationen är viktig för att reducera den kulturella inverkan på relationen. 

Verktygsmekano beskriver att det är genom att etablera en personlig relation som man gör 
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affärer i Kina. Utöver att de har personal på plats är det viktigt även för den svenska delen av 

företaget att träffa leverantören och etablera en relation på personlig nivå. Även Viking Toys 

betonar vikten av att ha en nära relation och besöker leverantören på regelbunden basis. 

Yelloc däremot lägger inte ett lika stort fokus på att hantera de kulturella skillnaderna men det 

kan förstås genom att skillnaderna inte upplevs påverka relationen i särskilt hög utsträckning. 

Detta går emot Winkler, Dibbern och Heinzl (2008) som anser att det krävs ett aktivt 

hanteringsarbete för att överkomma kulturella skillnader som följer vid offshore outsourcing. 

Det verkar snarare vara så att det krävs ett aktivt hanteringsarbete då de kulturella 

skillnaderna faktiskt påverkar resultatet. Det viktigaste i hanteringsarbetet är följaktligen att 

ha en förståelse för hur kulturerna skiljer sig så som Ghauri och Cateora (2010) beskriver, och 

vid behov ytterligare arbeta för att minimera kulturens inverkan. Dock belyser 

Verktygsmekano att det är en enorm kulturell skillnad mellan Sverige och Kina och denna 

skillnad blir inte lika påtaglig i Estland för Yelloc. Det är viktigt att beakta att det finns nivåer 

av kulturell skillnad som påverkar i vilken grad man behöver arbeta i hanteringsprocessen. Då 

Yellocs leverantör ingår i en grupp som i sig består av fabriker i både Sverige och Estland så 

är också leverantören bekant med den svenska kulturen vilken då kan förklara varför Yelloc 

inte upplever problem trots skillnader i kultur, länderna emellan.  

5.3.3 Kommunikation 

Solberg (2008) beskriver att det är viktigt med bra kommunikation då man gör affärer mellan 

olika kulturer. Hur kommunikationen sker kan vara genom olika kanaler, t.ex. muntligt eller 

skriftligt (Browaeys & Price, 2011). Empirin visar att det främst är genom mejl-kontakt som 

den vardagliga kommunikationen sker. Det framkommer att företagen vid problem tar hjälp 

av personer utanför huvudkontoret för att överkomma hinder i kommunikationen. Viking 

Toys och Verktygsmekano påvisar också att deras personal i leverantörens land utgör en 

viktig del i kommunikationen mellan parterna. Särskilt i fallet med Verktygsmekano där 

personalen på kontoret i Kina är de som främst har kontakt med leverantörerna. Då det är 

problem blir kommunikationen viktig och det är då svårt att sköta kommunikationen från 

huvudkontoret. 

 

Yelloc som inte har egen personal på plats har telefonkontakt med leverantören och då främst 

när det uppstått något problem. Dock har den svenska delen av Formgummigruppen som 

leverantören tillhör är en viktig del i att hantera kommunikationen vid större problem. Även 

om kommunikationen främst sker mellan Yelloc och fabriken i Estland i nuläget kan den 
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svenska delen kopplas in vid behov. Det hjälper också för att överkomma språkliga hinder. 

Språkets betydelse är något som Lind (2010) belyser som ett möjligt problem vid affärer 

mellan kulturer. Genom att kunna ta hjälp av den svenska delen möjliggör det en 

kommunikation på modersmålet svenska vilken gör det enklare att uttrycka sig korrekt. Även 

om Yelloc inte anser att kommunikation på engelska är problematisk är det fortfarande inte 

modersmålet, för någondera. Språket ansåg även Viking Toys viktigt, att leverantören har 

goda engelska kunskaper. Det var också en av faktorerna som avgjorde valet av ny leverantör 

i Vietnam då de inte ville behöva använda sig av en tolk som skulle kunna vara problematiskt 

enligt dem. Det ligger i linje med Browaeys och Price (2011) som beskriver att om ett företag 

använder sig av en tolk vet man inte om budskapet blir rätt översatt och det kan då uppstå 

situationer där en part missuppfattar budskapet. Verktygsmekano har i stor utsträckning 

kunnat överkomma de språkliga problemen genom att ha ett kontor i Kina med kinesiska 

medarbetare. Hur fallföretagen har valt att bemöta detta hinder skiljer sig alltså. För Viking 

Toys var språkkunskaper i engelska ett kriterium i urvalsprocessen av leverantör, 

Verktygsmekano har personal på plats medan Yelloc har hjälp av leverantörens svenska del. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att kulturen och förutfattade meningar om varandra 

till följd av en skild kultur vilket påverkar möjligheten till en effektiv kommunikation 

(Browaeys & Price, 2011). Viking Toys och Verktygsmekano visar att den personliga 

kontakten och besöken hos leverantören är viktiga för att etablera relationen men det är också 

viktigt för att etablera kommunikationen. Yelloc poängterar att det uppstod flera problem i 

början som följd av att parterna inte förstod varandra och kommunikationen fungerade således 

inte till den önskade mån. Det var i samband med de fysiska besöken i Estland som parterna 

fick en ökad förståelse för varandra och varandras behov, de förstod inte till fullo hur motsatt 

part arbetade innan besöken. När de väl förstod varandra korrekt kunde etablera en mer 

effektiv kommunikation. Genom att etablera personliga kontakt och att se hur motparten 

arbetade möjliggjordes en effektivare kommunikation. Detta är viktigt vid offshore 

outsourcing då det är affärer mellan kulturer och om man inte förstår varandra är det svårt att 

kommunicera och faktiskt nå fram med det budskap eller meddelande man önskar förmedla. 

Genom att förstå varandra och kunna dela information mellan parterna bidrar det till att 

förbättra relationen. Yelloc beskriver att efter de fysiska besöken fick de en bättre bild av 

varandra och kunde då på ett bättre sätt hantera problemen och relationen. Problemhantering 

har då fungerat bra efter de initiala problemen. Detta ligger i linje med Mao, Lee och Deng 
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(2010) som förklarar att ett fungerade informationsutbyte mellan parterna i en relation leder 

till ett ökat förtroende som bidrar till en välfungerande relation. 
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6 SLUTSATS 
 

I detta avslutande kapitel redogörs för uppsatsens slutsats och med utgångspunkt från 

analysen besvaras forskningsfrågan samt delproblemen. Slutligen finns en redogörelse för 

studiens begräsningar och förslag till vidare forskning. 

6.1 Besvarande av forskningsfråga  
Riskerna involverade i att offshore outsourca en aktivitet finns väldokumenterat i litteraturen 

(Albaum & Duerr, 2011; Massini, Perm-Ajchariyawong & Lewin, 2010; Plambeck & Taylor, 

2005). Vidare är relationen parterna emellan en viktig del för att hantera riskerna som följer 

av offshore outsourcing, som också har fått viss uppmärksamhet i litteraturen (Winkler, 

Dibbern & Heinzl, 2008; Sinha et al., 2011). Däremot fann vi en brist på forskning om hur 

små företag hanterar relationen med sin leverantör vid offshore outsourcing av produktion. Vi 

har i denna uppsats utgått från forskningsfrågan:  

 

För att besvara vår forskningsfråga har vi använt oss av tre delproblem: 

  

 

Hur hanterar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 

 

 

Hur etablerar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 

 

Hur styr små etablerar små svenska företag en offshore outsourcad 

leverantörsrelation? 
 

 

Hur koordinerar små svenska företag en offshore outsourcad leverantörsrelation? 
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Det första delproblemet behandlar hur relationen etableras. I etableringsfasen urskiljs främst 

två element som har en särskild betydelse; nätverk och personliga relationer. Genom nätverk 

kan mindre företag hitta potentiella leverantörer och på så sätt förenkla sökprocessen, vilket är 

av yttersta vikt då mindre företag har begränsat med resurser vilket har bekräftats av empirin 

– de vill fokusera på kärnverksamheten och utveckla denna. Dock är det främst den 

personliga kontakten och den känsla man får för den andra parten som fäller avgörandet vid 

valet av leverantör. För att etablera och bygga en personlig relation krävs det fysiska möten 

med den potentiella samarbetspatern för att kunna få en känsla för vem det är och hur de 

arbetar. Vidareutvecklingen av relationen är sedan förtroendebaserad, då det har visat sig att 

relationen inte har byggts på formella kontrakt och även då fallföretagen har ingått avtal har 

relationen i sig grundats på förtroende och respekt parterna emellan. 

 

Det andra delproblemet bemöter hur denna relation styrs, det har visat sig att det är den 

förtroendebaserade relationen som styr utvecklingen och kopplar samman företagen med 

varandra. Vid offshore outsourcing av produktion visar den empiriska insamlingen att 

företagen utvecklar starka relationer med varandra, även i de fall då det svenska företaget har 

flera leverantörer visar det sig att relationen är en essentiell del. Dock påverkas relationen av 

huruvida det svenska företaget äger delar av produktionsutrustningen som används av 

leverantören för att tillverka produkten. Då företaget inte äger delar av de verktyg och 

maskiner som finns hos leverantören möjliggör det ett smidigare byte till en annan leverantör. 

Vi argumenterar att på så sätt utlöses en vilja att anlita den bästa och mest lämpliga 

leverantören för stunden, sålunda blir inte den enskilda relationen lika viktigt. Dock har det 

visat sig att relationen fortfarande är central, för att olika leverantörer kan komma tillbaka vid 

senare skeden och på något sätt bör man få leverantörerna att förstå sin egen situation för att 

behålla en god relation även om ett samarbete för tillfället inte är aktuellt. Likväl är det så att 

om företaget äger produktionsutrustning hos leverantören är det i en högre beroendeställning 

gentemot leverantören, framförallt om man bara har en leverantör.  

 

Det tredje delproblemet behandlar vad som påverkar relationen och hur. Vid offshore 

outsourcing förlorar man viss kontroll och det är då viktigt med en bra relation för att 

stabilisera förlusten. För små företag har det visat sig att det inte värt att bygga en relation på 

formella avtal, då kostnaden att lösa tvister som uppstår i domstol skulle bli för höga. Det är 

därför än mer viktigt att relationen är förtroendebaserad. Detta kan återigen sammankopplas 

med att det handlar om mindre företag som kan förmodas inte ha ett särskilt starkt finansiellt 
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kapital som krävs för att använda sig av juridiska avtal som bas för en relation, vilket har 

dokumenterats av empirin, i synnerhet Viking Toys som satsar på ett socialt bindande och 

ömsesidig respekt. 

 

Även de kulturella skillnaderna kan dock påverka relationen och förtroendet negativt, p.g.a. 

olika tankar och uppfattningar. Det visar sig då vara viktigt att etablera en personlig relation 

och kontakt med leverantören genom att fysiskt träffa dem. För att nå detta förtroende är det 

då viktigt med ett aktivt engagemang som kan te sig olika. Dels har det visat sig att man kan 

ha anställda på plats i leverantörens närhet eller andra nätverkspartners som minskar gapet 

mellan aktörerna. Däremot visar studien på att även om det finns kulturella skillnader behöver 

inte det vara något som är i behov av direkt hantering utan med hjälp från nätverket och en 

förståelse för skillnaderna kan visa sig kan vara tillräckligt för att upprätthålla en god relation 

mellan kulturer som är tillräcklig för ett framgångsrikt samarbete. Likaså hur stor den 

upplevda kulturella skillnaden är påverkar också vilket behov företaget känner för att aktivt 

hantera den kulturella skillnaden. Viktigt att notera är att studien har visat att även om landets 

kultur är starkt olik kan den företagsmässiga kulturen vara sig lik länderna emellan. 

 

Delproblemen ger tillsammans en tillräcklig förståelse för att besvara forskningsfrågan:  

 

Samtliga fallföretag har påvisat att relationen etableras och styrs av förtroende och inte av 

kontrakt även om fallföretagen uppvisar att de har ingått formellt bindande avtal med 

leverantörerna. För att hantera relationen är det två återkommande faktorer som påverkar 

hanteringen; personliga relationer och nätverk. De personliga relationerna som bildas mellan 

individerna hos partnerna hjälper till att forma och bibehålla en relation mellan företagen även 

om samarbetet tillfälligt skulle avta. Nätverken runt de små svenska företagen spelar också de 

en viktig roll i allt från urvalet av potentiella leverantörer till hanteringen av relationen. De 

personliga relationerna och nätverket kan då spåras till hanteringen av det som påverkar 

relationen; förtroendet, kontrollen, kulturen och kommunikation. Då en av riskerna med 

offshore outsourcing är att företag upplever att de förlorar kontroll så är förtroendet mellan 

aktörerna viktigt. De personliga relationerna och nätverket har spelat en stor roll i att etablera 

denna förtroendebaserade relation mellan parterna och har också en positiv inverkan på 

kontrollen. Det har också bidragit till att reducera de kulturella skillnadernas inverkan på 

relationen samtidigt som det har möjliggjort en mer effektiv kommunikation.   
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Utifrån slutsatserna har vi byggt denna modell nedan som visar på ett grafiskt sätt vad vi 

kommit fram till med denna studie; 

 

• Små svenska företag satsar socialt för att nå en vad vi kallar förtroendebaserad relation 

med leverantören likt Mao, Lee och Deng (2010).  

 

• Små svenska företag etablerar, styr och hanterar relationen utifrån personliga 

relationer och nätverk. För att uppnå en kontroll och stärka förtroendet samtidigt som 

kulturella och kommunikationsmässiga svårigheter minimeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Studiens begränsningar 
Denna studie har i första hand fokuserat på leverantörsrelationen från beställarens perspektiv 

och begränsar således resultatets omfång. Leverantörerna till de undersökta fallföretagen är 

vidare belägna i tillväxtmarknader och inte i mogna utvecklade marknader vilket kan påverka 

resultatets användningsbarhet. Resultatet är därmed inte representativt relationshantering i alla 

Beställare 
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Figur 10. Leverantörsrelationer för små svenska företag 
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slags marknader, men samtidigt ger det en ökad förståelse för hur små svenska företag 

hanterar relationen vid offshore outsourcing till just tillväxtmarknader och inte ur ett mer 

generellt perspektiv. 

 

Vidare är den empiriska insamlingen begränsad då studien baserats på tre stycken fallföretag 

och alla har offshore outsourcat produktionen till olika länder, därmed är möjligheten till 

generalisering ytterst limiterad. Dock anser vi att vi har uppnått syftet med studien, nämligen 

att öka förståelsen och analysera hur små svenska företag hanterar en leverantörsrelation vid 

offshore outsourcing av produktion. Men att vi fortfarande inte har kapaciteten att uttrycka 

oss generellt om små svenska företag då vi inte kvantitetsmässigt kan jämföra på vilket sätt 

kontroll, kultur och kommunikation spelar in vid etablering, styrning och hantering av 

leverantörsrelationer. 

 

Ytterligare har det främst varit ett återberättande av intervjupersonerna som legat till grund 

för studien. Det bästa hade varit om vi kunde följa hela leverantörsrelationens etablerings och 

styrnings och hanteringsprocess under en längre tid. På Viking Toys har de nu genomfört ett 

leverantörsbyte och på så sätt har det ökat trovärdigheten att vi intervjuat dem vid ”rätt” 

tidpunkt. Men en longitudinalt genomförd studie hade minimerat dessa begränsningar.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi finner relationshantering vid offshore outsourcing av produktion som ett område med 

bristande forskning, särskilt när det gäller små företag. Utifrån resultatet av denna studie 

finner vi främst tre inriktningar som vidare forskning kan ta: 

 

(1) Denna studie inkluderar två stycken företag som äger verktyg och maskiner hos 

leverantören samt ett företag som inte äger några tillgångar hos leverantören utöver 

produkterna. Studien indikerar att det finns en skillnad i hur detta påverkar 

beroendeställningen till leverantören och hur lätt företaget kan byta leverantör. En 

vidare studie skulle då kunna använda sig av en större empirisk bredd för att 

undersöka vilken inverkan detta har och hur det påverkar relationshanteringen. Att 

fördjupa sig i skillnaden i relationen om beställaren äger viss produktionsutrustning 

(maskiner och verktyg) hos leverantören. 
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(2) Resultatet av denna studie bygger på empiriskt material insamlat av företag som har 

offshore outsourcat sin produktion till leverantörer som är belägna i tillväxtmarknader. 

En vidare studie skulle kunna inkludera små företag som har offshore outsourcat sin 

produktion till mogna marknader för att analysera eventuella skillnader i etableringen, 

styrningen och hanteringen av relationen.  

 

(3) Studien visar till viss del vad som påverkar leverantörsrelationen vid offshore 

outsourcing. Vi ser en vidare studie där man tydligare definierar vilka faktorer som 

små företag upplever påverkar relationen för att sedan mäta i vilken utsträckning dessa 

faktorer påverkar. I det fallet torde en studie med ett kvantitativ tillvägagångsätt vara 

av fördel som också möjliggör generaliseringar i större grad. 
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Intervjuer 

Estlander, Niclas. VD, Verktygsmekano i Motala AB (2013-04-30). 
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Lindberg, Martin. Exportchef, Viking Toys AB (2013-04-29). 

Phan, Thuy. Exportchef, Dai Dong Tien Corporation (2013-05-08).



 
 

  

BILAGA 1 

Operationalisering – Intervjuguide (Svensk version) 
 
Inledande frågor 

Ø Beskrivning av företaget 

o Historia 

o Antal anställda 

o Omsättning 

o Affärsidé 

o Kundbas 

o Internationella marknader 

o Vem äger produkterna 

o Vem designar/utvecklar produkterna 

o Vem tillverkar produkterna 

§ Antal och var lokaliserade 

Relationsetablering 
Ø Etablering av relationer generellt 

o Hur arbetade ni för att etablera en relation initialt? 

§ Formella/Informella kontrakt? 

Ø Etablering av relationer specifikt 

o Hur kom ni i kontakt med er leverantör? 

§ Letade ni aktivt efter leverantörer i utlandet? 

§ Fanns det fler alternativ? 

o Vad gjorde att ni valde just er leverantör/leverantörer? 

Ø Leverantörssituation 

o Har ni kontrakterat ut er produktion eller delar av den till någon leverantör 

innan er nuvarande leverantör?  

§ Upplever ni att det har hjälpt er etablera er nuvarande relation?  

• Hur ser er relation ut med er kontakt i dagsläget? 

 

 



 

 
 

 

Relations styrning och hantering 
Ø Offshore outsourcing 

o Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med flytten av produktion? 

§ Är andra enheter aktuella att outsourca vidare eg. produktutveckling? 

o Varför valde ni från första början att flytta produktionen utomlands? 

o Vad skulle konsekvensen bli om relationen avbryts? 

Ø Medverkande krafter 

o Vad anser du har påverkat er relation med leverantören? 

§ Hur har det påverkat er relation? 

§ Har dess inverkat förändrats över tid? 

o Vilka faktorer anser du är viktiga att hantera för att uppnå en bra relation? 

Ø Kontakt och kommunikation 

o Hur hanterar ni meningsskiljaktigheter? 

o Hur ser kommunikationen mellan er ut? 

§ Problem i kommunikationen? 

Ø Kontroll 

o Hur arbetar ni för att bibehålla viss kontroll över produktionen? 

§ Upplever ni att ni har kontroll? 

Avslutande frågor 
Ø Framtidsplaner 

o Hur ser ni på ert företags kontakter i landet nu och i framtiden? 

§ Etablera egen produktion/joint venture etc. i det landet? 

o Kan ni tänka er att flytta tillbaka produktionen till Sverige? 

o Planerar ni att byta eller att hitta fler leverantörer? 

Ø Övrigt 

o Anser ni att er nuvarande relation/relationer fungerar bra? 

o Vad händer om er relation med en leverantör snabbt skulle försämras avsevärt? 

o Vad skulle ni rekommendera andra företag att ha i åtanke för en flytt av 

produktion?  



 
 

  

BILAGA 2 

Operationalisering – Intervjuguide (Engelsk version) 
 
Company: 

Name 

Title: 

Years at the company: 

 

Company Background 
Ø History (Short description)  

Ø Number of employees (roughly)  

Ø Turnover (not compulsory) 

Ø What is the overall business plan 

o Pure contract manufacturer or do you have your own products? 

Ø Who is your customer? 

o International/national customers? 

o Number of customers? 

o Strong/weak ties/relations with these customers in general?  

Establishing contact and relations with customers 
Ø How did you get in contact with Viking Toys?  

o Who contacted whom?  

§ How did the first contact and communication look like between you 

and Viking Toys? 

§ Any third party that was involved in the initial contact? 

Ø How did Dia Dong Tien most often get in contact with potential customers? 

o You contact them; they contact you or network partners? 

Ø How did you work to establish the initial contact with Viking Toys? 

o Formal contracts or informal manners such as handshakes? 

o Communication?  

Ø How do you see at your relation with Viking Toys? 

Ø Did something differ in the establishment of contact with Viking Toys compared to 

other companies that you work with?  

o If yes, in what way? Because of what? 



 

 
 

Factors that has influenced the relationship 

Ø What factors do you believe have influenced the relationship with Viking Toys? 

o How has these factors influenced your relationship? 

o Has the impact/influences of these factors changed with time? 

Ø What do you consider being important in order to establish a successful relationship 

with a business partner/customer? 

Ø How do you handle disagreements with Viking Toys? 

o Is there a general source that causes the disagreement, such as 

misunderstandings? 

Ø When two business partners have disagreements, what is your impression that the 

sources of disagreements come from, based on your experience?  

o Does it differ between disagreements with business partners from Vietnam (or 

other Asia Pacific) countries and other international contacts? 

Ø How does your communication with Viking Toys look like? 

o Internet (email/skype), telephone etc.? 

o Are there any problems with the communication? 

§ Factors such as language barriers, cultural misunderstanding, different 

habits and values that influence the communication? 

Ø Does the communication with Viking Toys differ compared to other customer of 

yours? 

Some overall ending questions 
Ø How would you describe your relation with Viking Toys? 

o Does it differ from other relations with other business partners/customers? 

§ E.g. because of cultural differences or other factors? 

Ø What is important – according to you - in order to build a good relationship between 

two business partners? 

Ø What will happen if a relationship will quickly deteriorate significantly?  



 
 

  

BILAGA 3 

Loggbok 

Viking Toys 

Martin Lindberg, Exportchef. [Samtliga kontakstillfällen] 

Gösta Kjellme, CEO. [Endast för intervjun] 

Thuy Phan ”Candy”, Exportchef [Endast mejlkontakt för separat intervju] 

 
• 2012-09-06 Första kontakt [Mejl] 

 
o  För att fråga om att skriva en marknadsföringsplan i kursen ”International 

Business Development with entrepreneurship” [1IR595]. 

o Fick veta att de planerar/arbetar med en flytt av produktionen från Thailand till 

Vietnam 

§ Därmed hade de inte tid för just det projektet 

§ Utbytte ett par mejl 

 
• 2013-02-27 – Andra kontakt [Mejl] 

 
o Visade intresse och berättade för kommande C-uppsats  

o Frågande tillbaka ytterligare tidsbrist var förklaringen 

 
• 2013-03-15 – Tredje konkat [Telefon] 

 
o Förklarade tydligt i ord vad vi tänkt med uppsatsen 

o Godkände arbetet och var villiga att hjälpa oss 

 
• 2013-04-05 – Fjärde kontakt [Mejl] 

 
o Behövde mer bakgrundsunderlag för att förstå problematiken för att kunna 

formulera västenliga forskningsfrågor och hitta ytterligare lämpliga empiriska 
fall 
 

• 2013-04-08 – Femte kontakt [Telefon] 
 

o Erhöll en genomgående bakgrund till flytten, motiven med den och kort vad 
som enligt dem var viktigt att tänka på 
 

• 2013-04-23 – Sjätte kontakt [Mejl] 
 

o Slutgiltig bokning av intervju 



 

 
 

 
• 2013-04-25 – 2013-05-08 [Mejl] 

 
o Erhöll kontaktuppgifter från Lindberg till exportchefen på Dai Dong Tien 

o Daglig kontakt (intervju) med ”Candy” på Dai Dong Tien 

• 2013-04-29 – Sjunde kontakt, Intervju [Torsås] 
 

• 2013-05-09 – Åttonde kontakt [Mejl] 
 

o Dubbelkolla vår tolkning av intervjun 

Yelloc AB 

Thomas Gradin, VD. 
 

• 2013-04-17 – Första kontakt [Mejl] 
 

o Kom överens om telefontid för att prata vidare om detaljer 
 

• 2013-04-22 – Andra kontakt [Telefon] 
 

o Berättade i detalj om vår C-uppsats och avtalade tid för intervju 
 

• 2013-05-03 – Tredje kontakt, Intervju [Skype] 
 

• 2013-05-09 – Fjärde kontakt [Mejl] 
 

o Dubbelkolla vår tolkning av intervjun 

Verktygsmekano i Motala AB 

Niclas Estlander, VD. 
 

• 2013-04-20 Första kontakt [Mejl]  
o Kom överens om att ringa för vidare diskussion 

 
• 2013-04-25 Andra kontakt [Telefon] 

 
o Kom överens om en intervju innan han åker till Kina (30 april-19 maj) 

 
• 2013-04-20 Tredje kontakt [Mejl] 

 
o Regelbunden kontakt tills intervju skedde (bestämma exakt tid osv) 

 
• 2013-04-30 – Fjärde kontakt, Intervju [Motala] 

 
• 2013-05-09 – Femte kontakt [Mejl] 

 
o Dubbelkolla vår tolkning av intervjun 
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