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Abstract 

Over time more and more companies have started to look at outsourcing as an 

opportunity for improved competiveness. A company may choose to outsource its 

core business and this will be challenging for the suppliers and for the 

collaboration. This thesis is trying to answer the following questions: What is the 

importance of trust in outsourcing of product development? How is the trust 

formed? The investigation intends to analyze how trust in the supplier is affecting 

outsourcing of product development. The relationship between trust and 

transaction costs is discussed as well as the effect of these factors on the 

collaboration with the supplier. The objective is to reach an understanding of how 

a company uses trust in outsourcing of core business activities. The investigation 

was performed as a qualitative case study. Five respondents with roles as 

purchaser, outsourcing manager, patent attorney and quality assurance 

professional, were interviewed. The interviews were semi structured with open 

structured questions. A model, suggested by Greenberg et al. (2008), for analysis 

of trust between parties was used to analyze the responses. According to this 

model, trust can be related to three factors: integrity, benevolence and competence 

and different activities can be attributed to contact costs, contract costs and control 

costs. The result shows a clear relationship between trust and reduced transaction 

costs. The trust is developed through continuity and good communication. The 

result also shows that the trust is partly formalized and partly non-formalized and 

that the formalized trust is most important of the two. The development of 

formalized trust is dependent on control. Practical implication of the study is that 

trust is important in outsourcing of product development and the importance of 

trust is acknowledged by different experts involved in outsourcing. The balance 

between formalized and non-formalized trust in outsourcing of complex core 

business activities and the impact of this balance on transactions costs may be an 

interesting topic for future studies. 

 

  



 

 

Abstrakt 

Allt fler företag har med tiden sett outsourcing som en lösning för att bli mer 

konkurrenskraftiga. Företag kan välja att outsourca kärnverksamheten och därmed 

ställs höga krav på leverantörerna och samarbetet. De frågor som uppsatsen söker 

svar på är: Vilken betydelse har förtroende vid outsourcing av produktutveckling? 

Hur uppstår förtroendet? Undersökningen avser att analysera hur förtroendet för 

leverantören påverkar outsourcingen av produktutveckling. Genom att diskutera 

förhållandet mellan förtroende och transaktionskostnader kommer dessa faktorers 

betydelse för samarbetet mellan kund och leverantör att presenteras. Syftet med 

uppsatsen är att få en förståelse för hur ett företag arbetar med förtroende mot 

leverantörer då kärnverksamheten utkontrakteras. Studien har genomförts som en 

kvalitativ fallstudie. Fem personer intervjuades, dessa innehade roller som, 

inköpare, outsourcing managers, patentansvarig, samt kvalitetsansvarig. 

Intervjuerna var semistrukturerade med öppna, strukturerade, frågor. För att 

analysera svaren användes en modell som föreslagits för analys av förtroende 

mellan parter av Greenberg et al. (2008). Enligt denna modell beror förtroende 

mellan parter på tre faktorer integritet, välvilja och förmåga. Alla aktiviteter som 

uppstår vid outsourcingen kan ses som transaktionskostnader vilka har delats in i, 

kontaktkostnader, kontraktkostnader och kontrollkostnader. Resultatet visar på en 

tydlig koppling mellan förtroende och reducerade transaktionskostnader. 

Förtroendet uppkommer genom kontinuitet och god kommunikation. Resultatet 

visar också att förtroende till en del är formaliserat och till en del icke-

formaliserat. Av dessa är det formaliserade förtroendet mest betydelsefullt. Detta 

formaliserade förtroende var beroende av kontroll för att kunna utvecklas. 

Praktiskt visar studien att förtroende är en viktig faktor inom outsourcing av 

produktutveckling och att förtroendet uppfattas som betydelsefullt av flera typer 

av experter som är inblandade i outsourcing. Att studera balansen mellan 

formaliserat och icke-formaliserat förtroende och inom outsourcing av komplexa 

kärnverksamheter och denna balans betydelse för transaktionskostnader kan vara 

ett intressant ämne för framtida forskning.    
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Inledning 

Allt fler företag har med tiden sett outsourcing som en lösning för att bli mer 

konkurrenskraftiga. Outsourcing även kallat utkontraktering, kan definieras som att en 

organisation väljer att låta en eller flera underleverantörer ta över hela eller delar av 

funktioner som tidigare legat inom det egna företaget (Nationalencyklopedin, 2010). 

Outsourcing rör i många fall understödjande aktiviteter, men i allt högre grad också 

värdeskapande processer av central betydelse för företaget (Banerjee & Williams, 2009). 

Även inom forskning och utveckling har utkontraktering kommit att bli omfattade (Cui, 

Grossmann & He 2009).  

 Från ett teoretiskt perspektiv kan styrning av outsourcing betraktas som ansträngningar 

för att kontrollera transaktionskostnader. Transaktionskostnader definieras som kostnader 

för att förhandla, övervaka samt styra utbyten mellan människor (Jones 2004). 

Användandet av transaktionskostnaderna ger en tydlig ram för vilka kostnader som 

inkluderas i outsourcingen och som måste vara under kontroll. Då kostnaderna i sin tur kan 

bindas till olika aktiviteter fås också kunskap om vilka operativa områden som berörs vid 

en utkontraktering. Alla typer av transaktionskostnader kan delas upp i kontaktkostnader, 

kontraktskostnader och kontrollkostnader (Nooteboom, 1993). Transaktionskostnader kan 

delas in efter en processtruktur vilket ger en mer sammanhängande bild av arbetet inom 

outsourcingen. Greenberg, Greenberg och Lederer Antonucci, (2008) hävdar att förtroende 

kan komplettera en transaktionskostnadsmodell eftersom olika typer av förtroende behövs 

för att uppnå kontakt, kontrakt och kontroll. Genom modellen erhålls ett betydande 

underlag om hur verksamhetens förtroende mellan parterna påverkas av integritet, välvilja 

och förmåga. 

 Utkontraktering av kärnverksamhet som exempelvis produktutveckling, är en komplex 

process där samarbetet med leverantörerna är av stor betydelse för resultatet. Kunskap om 

hur förtroende kan användas inom outsourcing är därför av betydelse för ett lyckat 

samarbete. Siakas och Siakas (2008)  studerade outsourcing av mjukvara och fann att 

outsourcing relationer som innehåller ömsesidigt förtroende ger fördelar i form av 

förbättrad kommunikation, ökad problemlösningsförmåga, ökad effektivitet och kvalitet. 

Dessutom motverkades opportunistiskt beteende.  

 Betydelse av förtroende inom outsourcing av produktutveckling verkar inte vara 

studerat med undantag för den ovan nämnda studien på utveckling av mjukvara. Mer 

forskning om hur outsourcing av komplex verksamhet påverkas av förtroende är viktigt 

eftersom sådan outsourcing kan ställa särskilda krav på såväl det utkontrakterande 

företaget som leverantören. Detta eftersom verksamheten dels är av strategisk betydelse 

och dels kan vara mycket svår att specificera i kontrakt, kravspecifikationer och liknande. 

Resultatet av detta skulle kunna vara antingen att förtroende blir särskilt viktigt på grund 

av verksamhetens komplexitet eller att den strategiska betydelsen av verksamheten gör att 

parterna förlitar sig helt på avtal och att förtroende tvärtom får en begränsad betydelse. En 

annan intressant aspekt på outsourcing av produktutveckling är att tjänsternas komplexitet 

gör att flera typer av experter blir inblandade förutom inköpare.  
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 Life sciences har följande definition i Nationalencyklopedin (2010): ”livsvetenskaper, 

vetenskaper som studerar levande organismer”. Denna bransch omfattar bland annat 

bioteknologi, läkemedel och medicinteknik. Sverige har 830 företag inom life sciences 

som sysselsätter omkring 40 000 personer (Vinnova, 2009). Inom life science industrin är 

produktutvecklingen en kärnverksamhet, företagen måste ständigt ligga i framkant inom 

forskning och utveckling för att vara konkurrenskraftiga. Produkterna som produceras 

påverkar på olika sätt människors hälsa och här är leverantörernas förmåga att leverera rätt 

kvalitet särskilt viktigt. Life science industrin är därför lämplig för studier av hur 

förtroende påverkar outsourcing av produktutveckling.  

 Vilken betydelse har förtroende vid outsourcing av produktutveckling? Hur uppstår 

förtroendet? Undersökningen avser att analysera hur förtroendet för leverantören påverkar 

outsourcingen av produktutveckling. Genom att diskutera förhållandet mellan förtroende 

och transaktionskostnader kommer dessa faktorers betydelse för samarbetet mellan kund 

och leverantör att presenteras. 

 Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur ett företag arbetar med förtroende 

mot leverantörer då kärnverksamheten utkontrakteras. Svaret ger kunskaper i hur 

förtroende påverkar samarbetet både på individnivå och på företagsnivå.  

 Uppsatsen är helt inriktad på ett fallföretag. Då företaget har en omfattande 

produktutveckling, valdes en organisatorisk enhet inom forskning och utveckling ut. 

Respondenterna utgörs i denna studie av experter som arbetar med outsourcingen av 

produktutveckling. Inga försök har gjorts att ge en bild ur leverantörernas perspektiv eller 

att omfatta hela branschen. 

 

 

  



3 

Teori 

Outsourcing av produktutveckling 

I litteraturen är outsourcing många gånger starkt förknippat med kostnadsbesparingar. 

Dominquez (2005) skriver att, för företag är de viktigaste orsakerna till outsourcing att 

minska samt att få en ökad kontroll över de operativa kostnaderna. Förtroendets inverkan 

på verksamheter har också studerats. Axelsson (1998) nämner att huruvida ett företag är 

effektivt beror på hur väl det hanterar sina olika kontaktnät och sitt över tid uppbyggda 

förtroende hos andra aktörer. Genom detta synsätt så har förtroende en betydelse för om ett 

företag når framgång eller inte. Mao, Lee och Deng, (2008) studerade förtroende och 

kontroll i internationell outsourcing av informationssystem ur ett leverantörsperspektiv. De 

fann att förtroende hade en positiv effekt på projektens kvalitet men liten effekt på kostnad. 

De ansåg alltså att ingen nämnvärd koppling fanns mellan transaktionskostnader och 

förtroende.  

 Några andra orsaker till outsourcing vilka också kan ses som organisatoriska fördelar, 

nämns av Axelsson (1998). Det kan vara att verksamheten vill koncentrera sig på sin 

kärnkompetens, eller det behövs extra resurser vid högre arbetsbelastningar. Behovet av 

specialistkunskaper kan också vara en orsak.  Han diskuterar också ”economies of scope” 

och menar att konkurrensfördelar kan uppstå genom att outsourcing drar nytta av olika 

verksamheters uppdrag av olika slag. Här är det alltså inte tal om stordriftsfördelar utan 

istället om skapande av olika möjligheter verksamheter emellan.  

 Outsourcing kan också medföra nackdelar i form av en negativ inverkan på både 

styrning och kostnader. Augustson (1998) hävdar att vid outsourcing kan en minskad 

kontroll uppstå. Det kan också finnas hot i form av opportunism, samt att leverantören får 

övertag över kunden. Flexibilitet kan gå förlorad då verksamheten är bundet till 

långtidskontakt. Personalen kan tappa kompetens, och att konfidentiell information 

överlåts till kunden innebär en risk.  

 Walden (2005) påpekar att ägande av immateriella rättigheter exempelvis, patent har 

stor betydelse vid outsourcing av produktutvecklingsarbete och är en viktig del av vid 

förhandlingen av kontrakt. 

   

Transaktionskostnader - ett sätt att förstå outsourcing 

Genom att fokusera på transaktionskostnader kan man förstå varför och hur ett företag 

väljer att använda outsourcing (Jones, 2004). Med transaktionskostnader avses här de 

merkostnader som uppstår vid utkontrakteringen. För att förstå hur outsourcing bör 

hanteras är det alltså viktigt att förstå transaktionskostnadernas betydelse. Vidare är det 

viktigt med kunskaper om hur transaktionskostnaderna påverkas ur ett förtroende-

perspektiv för att kunna avgöra om förtroende har en betydelse för ett lyckat outsourcing 

samarbete. 

 En transaktion kan bland annat vara ett utbyte av vara eller tjänst, en överföring av 

rättigheter samt plikter eller en aktivitet som en part vidtar eller väljer att inte vidta mot en 

annan part (Rao, 2003). Transaktionskostnadsteori används för att identifiera de olika 

delarna av outsourcing av affärsprocesser. Enligt Rao inkluderas exempelvis följande i 
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transaktionskostnaderna: kostnader för information, mätning, förhandling samt 

överenskommelse om kontrakt, genomdrivande av avtal, lösa konflikter kring avtal, 

implementering, kostnader för förlorade möjligheter på grund av att effektiva transaktioner 

inte uppfyllts, och övervakning. Av detta faller att transaktionskostnader inkluderar alla de 

kostnader som uppstår på grund av outsourcingen. Transaktionskostnader förekommer inte 

bara mellan företag utan också inom företag, vilket leder till att det är relevant att skilja 

mellan interna, och externa transaktionskostnader. För att skilja på dessa kallas ofta interna 

transaktionskostnader för byråkratiska kostnader (Jones, 2004). Det bör påpekas att 

byråkratisk i det här fallet inte ska tolkas som något som är onödigt formalistiskt utan helt 

enkelt företagsinterna kostnader för att hantera utbyten. Det är alltså av intresse att studera 

båda interna och externa transaktionskostnader om verksamheten vill få en övergripande 

bild av outsourcingen.  

 Rao skriver att transaction cost economics (TCE) bör användas tillsammans med andra 

relevanta ekonomiska synsätt. Det är viktigt att förstå att minskandet av transaktions-

kostnaderna är ett medel för att uppnå något bredare mål inom ett ekonomiskt system. Det 

är alltså inte ett slutmål i sig själv. Målen som här avses kan alltså vara exempelvis, en 

vinst eller intäktsmaximering för en firma. Bruzelius och Skärvad, (2008) menar att 

outsourcing är lönsamt om transaktionskostnaderna är lägre än besparingen i produktions-

kostnader. För att uppnå lönsamhet vid outsourcing är det alltså nödvändigt att förstå vilka 

typer av transaktionskostnader som verksamheten har och att kunna kontrollera dessa. 

Detta kan också användas för att kontrollera styrningen av outsourcing, detta genom att 

varje transaktionskostnad binds till en aktivitet.  

 Alla typer av transaktionskostnader kan delas upp i kontaktkostnader, 

kontraktskostnader och kontrollkostnader (Nooteboom 1993), se bild 1. Denna typ av 

indelning följer en tidslinje och ger då en överblick av kostnaderna från start, via 

genomförandet till avslut. Detta är mycket användbart, speciellt då företag arbetar i olika 

projektformer, vilket life sciences företag ofta gör i sin produktutveckling. 

 

 
 

Figur 1. Uppdelning av transaktionskostnader (Nooteboom, 1993). 

 

Figur 1 visar att kontaktskostnaderna oftast uppstår först, sedan kontraktskostnaderna och 

slutligen kontrollkostnaderna, därmed är det inte sagt att denna behöver vara den 

avslutande kostnaden. Som pilarna från kontrollkostnaderna visar kan flödet antingen 

avslutas, i och med att projektet avslutas helt, men det kan även börja om på nytt och bilda 

en cirkel, genom att det första projektet leder till ett nytt uppdrag. 

 Axelsson (1998) skriver att den grundläggande tanken med transaktionsteorin är att 

transaktioner mellan aktörer bygger på någon form att kontrakt och att upprättandet och 
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kontrollen av sådana medför kostnader, d.v.s. att transaktionerna i sig kostar. I och med 

detta så anses det alltså vara effektivare att sluta långsiktiga avtal. Augustson (1998) 

skriver att beslutsfattare oftast inte kan uppskatta alla de olika möjligheter som kan uppstå 

vid en transaktion, och desto mindre reglera dem alla i ett kontrakt. Det skulle alltså bli för 

omfattande att behandla alla tänkbara scenarios i ett kontrakt.  

 

Betydelse av förtroendet mellan parterna 

Transaktionskostnadsteorin utgår från att människan är opportunistisk och med detta 

menas att personer kan ändra åsikt utifrån vad som för tillfället gagnar deras intressen bäst. 

Detta kan alltså tolkas som att det inte går att förutse vilken person som kommer att ljuga 

eller utföra ett bedrägeri. Däremot så kan rådande konkurrens på marknaden motverka att 

opportunism uppstår eftersom detta skulle kunna innebära att leverantören får ett dåligt 

rykte och förlorar värdefulla kunder. Om en leverantör har monopol så uppstår andra 

villkor och här ökar risken för opportunism och därmed relaterade risker (Augustson, 

1998). 

 Greenberg et al. (2008) menar att förtroende kan komplettera en transaktions-

kostnadsmodell eftersom olika typer av förtroende behövs för att uppnå kontakt, kontrakt 

och kontroll. De har använt sig av litteratur för att bygga ett ramverk som beskriver hur 

förtroende mellan parter kan uppnås, se figur 2. Bilden visar hur tre olika typer av 

förtroende tillsammans påverkar det totala förtroende mellan parterna, vilket slutligen 

påverkar transaktionskostnaderna. 

 

 
 

Figur 2. Förtroende inom outsourcing (Greenberg et al., 2008). Bilden fokuserar på förtroende mellan 

parter. 

 

Greenberg diskuterar tre typer av förtroende. Förtroende för system, exempelvis IT-

system, förtroende för institutioner, exempelvis lagar och regler utfärdade av olika 

myndigheter och förtroende mellan parterna d.v.s. förtroende mellan leverantör och kund. 

Det är förtroendet mellan parterna som är det intressanta i denna studie och därför har de 

andra gråmarkerats i bilden. Parterna avser i detta fall kund och leverantör. Förtroende 

mellan parterna bestäms av integritet, välvilja och förmåga. Där integritet avser partens 

rättframhet, moral och avsikt att följa avtal, välvilja handlar partens vilja att tillgodose 

kundens önskemål även när detta inte direkt belönas och förmåga helt enkelt är partens 

förmåga att utföra det arbete som efterfrågas. Användandet av modellen kan göras mer 

eller mindre detaljrik och omfattande, en stark fördel är att den kan visa ett klart samband 

mellan de olika delarna. Den kan visa ett händelseförlopp, exempelvis hur en del inom 
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integritet påverkar förtroendet mellan parterna och slutligen vilka kostnader som berörs av 

det. Att på detta sätt gå in mer detaljerat i ämnet förtroende gör att man lättare kan särskilja 

dess inverkan på olika aktiviteter och få en ökad förståelse för hur det påverkar 

outsourcing. 

 Ett antal studier har visat på betydelsen av förtroende inom outsourcing. Siakas och 

Siakas (2008)  studerade outsourcing av mjukvara och fann att outsourcingrelationer som 

innehåller ömsesidigt förtroende ger fördelar i form av förbättrad kommunikation, ökad 

problemlösningsförmåga, ökad effektivitet, och förbättrad kvalitet. Dessutom motverkades 

opportunistiskt beteende. Studien påvisar alltså en mycket tydlig koppling mellan 

förtroende och outsourcing, vilket därför också påverkar transaktionskostnaderna. Ett 

exempel är fördelen, ”förbättrad kommunikation” denna kan resultera i minskad tid inom 

kommunikation mot leverantören och leder då till en minskad transaktionskostnad. En 

fallstudie av outsourcing av IT i ett företag fann att kontrollstrategin var baserad på 

förtroende (Lanfield-Smith och Smith, 2003). Genom detta kan en koppling mellan 

förtroende och kontrollkostnader urskiljas då en kontrollstrategi slutligen måste innehålla 

någon typ av transaktionskostnad. 

 Tidigare studier har också visat på hur förtroende uppnås. Tian, Lai och Daniel (2008) 

har studerat hur kinesiska leverantörer av logistik kan förbättra förtroende hos de 

utkontrakterande företagen. Studien visade att de utkontrakterade företagens förtroende för 

leverantören beror på tidigare erfarenheter av logistikleverantörer, leverantörens 

relationsspecifika investeringar, leverantörens informationsdelning och leverantörens 

rykte. Babar, Verner och Nguyen (2007) studerade outsourcing till 12 vietnamesiska 

mjukvaruutvecklare. De fann att kulturell förståelse, trovärdighet, förmåga och personliga 

besök var viktiga faktorer för att bygga upp förtroende. För att behålla förtroende var 

kulturell förståelse, kommunikationsstrategier, samt hålla kontrakt och leveransdatum 

viktigt. Oza, Hall Rainer och Gray (2006) studerade outsourcing till mjukvaruutvecklare i 

Indien och vad dessa anser som viktigt för uppnående av förtroende hos de 

utkontrakterande företagen. För att uppnå förtroende spelar referenser och köparens 

erfarenheter stor roll. För att behålla förtroende är det viktigt med transparens, 

demonstrerbarhet, ärlighet och att följa processer. Förtroende anses också vara mycket 

ömtåligt. Studierna visar på att det krävs engagemang och professionalitet för att uppnå 

och behålla ett förtroende mellan parter. Beroende på typ av verksamhet så kommer olika 

områden vara mer eller mindre viktiga ur ett förtroendeperspektiv. 
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Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie. Denna metodik är lämplig då uppsatsen 

har en specifik frågeställning och söker en förståelse av människors sätt att reagera och 

resonera samt för att skapa djupgående kunskaper.  

 Det valda fallföretaget är ett internationellt företag inom life sciences. Valet föll på detta 

företag då det har en erfarenhet inom outsourcing av olika typer av produktutveckling som 

också är en del av företagets kärnverksamhet. Företaget spenderar mer än 10 % av sin 

omsättning på forskning och utveckling. Antalet anställda är mer än tiotusen. De viktigaste 

marknaderna är inom USA, EU och Japan. Företaget har produktutvecklingsverksamhet i 

flertalet länder och en outsourcing som sker inom Europa, Asien och USA.  

 För att ta fram empiriska data genomfördes intervjuer, detta passade denna studie då 

mer fylliga och fullständiga svar från sakkunniga personer behövdes, än vad som vore 

möjligt med en enkät. Andra fördelar med intervjuer var att eventuella missförstånd kunde 

klaras upp direkt och det fanns en möjlighet till större öppenhet.  

 Vid urvalet av respondenter handplockades de personer som antogs kunna ge relevant 

information. Urvalet gjordes genom en förstudie i form av en intervju med outsourcing-

ansvarig vid företaget. Faktorer som beaktades var respondenternas kunskaper inom ämnet, 

erfarenhet, intresse att delta i studien och att de i dagsläget arbetade med outsourcing inom 

företaget. Därtill beaktades att inom gruppen få en så stor variation som möjligt inom 

aktuellt område och inte ett antal likartade (Trost, 1993). Därför eftersträvades att 

personerna hade olika kön, roller och ålder. En fördelning inom nämnda områden antogs 

kunna ge en bra och nyanserad beskrivning av företagets uppfattning av arbetet med 

outsourcing. För att få en riklig information antogs antalet respondenter inte behöva vara 

mer än fem stycken. Detta antagande bekräftades av att relativt lite ny information 

framkom vid de sista intervjuerna. Se tabell 1 för detaljerad information om 

respondenterna. 

 

Tabell 1. Respondenter 

 

Fingerat  

namn 
Kön Roll Ålder 

Antal år  

inom  

företaget 

Antal år inom 

outsourcing 

Adam Man Outsourcing manager 50-55 år 27 4 

Bertil Man Inköpare 40-45 år 8 6 

Cecilia Kvinna Patenthandläggare 35-40 år 4,5 4,5 

David Man Outsourcing manager 35-40 år 16 4 

Erika Kvinna Kvalitetsansvarig 50-55 år 20 27* 

* Inklusive 7 år på ett annat företag  

 

 Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med öppna, strukturerade, frågor. 

Med strukturerade frågor menas i detta sammanhang att, intervjun handlade om ett utvalt 

ämne och höll sig till det. Under pågående intervju tilläts nya infallsvinklar. Det fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor för förtydligande och tilläggsfrågor som inte var planerade. 
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Intervjuguiden innehöll en lista över frågeområden, samt några specifika frågor, varenda 

fråga var alltså inte formulerad i förväg, se intervjuguiden som bilaga 1. Intervjufrågorna 

formulerades för att kunna ge information som hade relevans till tabell 2 nedan, detta då 

den sedan skulle användas i analysmetoden. Frågorna formulerades så att de var, konkreta, 

fokuserade och korta (Häger, 2001). Under intervjun var det viktigt med följsamhet för att 

få fram ett bra och innehållsrikt material. 

 Innan intervjun började fick respondenterna information om vad undersökningen 

handlade om, vad materialet skulle användas till och av vem, och slutligen att personen i 

fråga inte måste svara på alla frågor samt att de kunde avbryta intervjun när de ville. 

Konfidentialitet utlovades vad gäller identiteten hos respondenter, deras arbetsgivare och 

leverantörer. Därför lämnas inte heller några uppgifter i uppsatsen vilka kan leda till att 

dessa identifieras. 

 Intervjuerna genomfördes mellan 22 april och 7 maj 2010. Fyra intervjuer genomfördes 

via telefon och en intervju genomfördes på plats i företagets lokaler. Telefonintervjuer 

valdes i de fall då reskostnaden annars hade blivit för betungande. Telefonintervjuer kan 

naturligtvis ge material med lägre tillförlitlighet än intervjuer vid fysiska möten. Svaren 

vid de fyra telefonintervjuerna överrenstämde dock i stor utsträckning med svaren vid den 

intervju som gjordes på plats vilket antyder att resultaten av telefonintervjuerna är 

trovärdiga. Intervjutiden varierade mellan 50 och 90 minuter och svaren skrevs ner av de 

två deltagande intervjuarna. Insamlade rådata uppgick till 22 datorskrivna sidor, 

informationen var specifik och hade en bra koppling till uppsatsens syfte.  

 Intervjusvaren analyserades genom att först kategoriseras och sedan struktureras. Vid 

kategorisering av frågor och svar användes en modell för förtroende inom outsourcing som 

utvecklats av Greenberg et al. (2008). Endast den del av Greenbergmodellen som är 

inriktad på förtroende mellan parterna användes. Denna modell utvecklades ytterligare så 

att intervjusvaren kunde kategoriseras mellan de tre förtroendeskapande faktorerna: 

integritet, välvilja samt förmåga, och tre typer av transaktionskostnader: kontakt-, kontrakt- 

och kontrollkostnader. Detta kan åskådligöras i en matris, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Matris för analys av effekt olika typer av förtroende på transaktionskostnader utvecklad 

från en modell av Greenberg et al. (2008) 

 

 Kontaktkostnader Kontraktkostnader Kontrollkostnader 

Integritet Integritet/kontakt Integritet/konrakt Integritet/kontroll 

Välvilja Välvilja/kontakt Välvilja/kontrakt Välvilja/kontroll 

Kompetens Kompetens/kontakt Kompetens/kontrakt Kompetens/kontroll 

 

Analysen inriktades på att finna mönster eller varianter i intervjusvaren som kunde besvara 

problemformuleringen. Slutsatserna kan inte generaliseras på samma sätt som en 

kvantitativ slutsats eller antas ha allmän giltighet. De bör ses som indicier, vilkas värde 

dock ökar om andra utförda studier resulterar i samma indicier. 

 För att uppnå trovärdighet har flera faktorer varit viktiga. Sekundärkällorna utgörs av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och den webbaserade Nationalencyklopedin. Intervju-

frågorna skapades utifrån syfte och ovan beskriven teori, vilket gör att svaren gett 
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sammanhängande information. Intervjuerna var tillräckligt långa för att få detaljerade och 

nyanserade svar, vilket gav många olika vinklingar inom ämnet. Respondenterna och 

företaget är anonyma, detta kan leda till en ökad öppenhet och mer uppriktiga svar. Svaren 

antecknades av de bägge intervjuarna och efter intervjuerna jämfördes anteckningarna för 

att undvika missförstånd. På så sätt kunde eventuella felskrivningar korrigeras. För att 

uppnå god tillförlitlighet i det presenterade resultatet, så har det förankrats väl i insamlade 

data. För att inte heller påverka resultatet felaktigt så har ingen felaktig information lagts 

till, eller långtgående tolkningar gjorts. Inte heller har försök gjorts för att påverka 

slutresultatet genom att undanhålla viktig information. 

 Reliabilitet är svårt att applicera på denna studie eftersom människan inte är statisk så 

svaren behöver alltså inte bli desamma nästa gång de får frågan. Exempelvis så kan en 

felsägning eller en missuppfattning i intervjun leda till information som sedan används i 

analysen. Som en kvalitativ studie har denna en annan utgångspunkt än den kvantitativa, 

som Trost (1993, s.111) skriver: ”Med ett symbolisk interaktionistiskt synsätt utgår man 

snarare från att vi hela tiden deltar i processer. Och då kan vi snarare förvänta oss skilda 

resultat vid skilda tidpunkter”. Här menas att individer kan utvecklas, få nya erfarenheter 

och förändras, byta åsikter, bakgrunden för ett svar förändras alltså med tiden. 
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Resultat 

Betydelsen av förtroende i forskningssamarbeten  

Flertalet respondenter anser att förtroende är särskilt viktigt vid outsourcing av 

produktutveckling, detta då komplexa beslut fattas på grundval av en liten mängd 

information. David säger att ”det är typiskt för produktutvecklingsarbete att man tvingas 

lita på leverantören . Allt kan man inte specificera i avtal.” Kommunikation anses också 

vara extra viktigt inom forskningssamarbete, detta då teknologin är under konstant 

förändring.  

 Vid arbetet med leverantörer måste visserligen det egna företagets intressen bevakas, 

men misstänksamhet kan leda till hemlighållande av information som försvårar samarbete. 

I ett forskningssamarbete är det inte bra om parterna håller tillbaka information, ger 

motstridiga uppgifter eller inte är öppna mot varandra. Då blir det blir svårare att diskutera 

och hitta gemensamma lösningar och parterna är mer på sin vakt.  Ett starkt förtroende 

däremot kan ge en synergistisk effekt, genom en öppenhet kan erfarenheter från olika 

bakgrunder användas och detta ger i sin tur upphov till innovationer. Att parterna har 

bakgrund i två olika företag, kan därmed ge bättre innovationer. Genom ett förtroende kan 

också parterna få en ökad förståelse för varandras behov vilket kan resultera i 

gemensamma lösningar.  

 Bertil säger ”Jag kan inte se något fall då man skulle vilja ge sig in i ett samarbete utan 

ett förtroende för motparten.” Han anser att riskerna med samarbetet blir för stora om 

förtroende saknas. Vid starkt förtroende däremot, kan parterna sträva mot gemensamma 

mål, arbetet går snabbare, hela processen blir bättre och att ingen driver förändringar som 

den andra parten inte klarar av eller finner fördelaktiga. 

 

Förtroende och förmåga påverkar vid valet av leverantör.  

Det som styr valet av leverantör är kompetensen, men förtroende har också en påverkan. 

Kompetensen bedöms till stor del utifrån hur leverantörerna har lyckats med tidigare 

uppdrag.  

 Vid val av leverantör väljer företaget helst, ”preferred suppliers”. Finns inga sådana 

väljer företaget tidigare identifierade leverantörer som inte är ”preferred suppliers” eller 

helt nya leverantörer. ”Preferred suppliers” är leverantörer som tidigare har utfört minst tre 

uppdrag och utmärks av att de är specialister på en viss typ av tjänst. Tidigare identifierade 

leverantörer har utfört liknande jobb men har ännu inte kvalificerat sig som ”preferred 

suppliers”. Här är företaget av åsikten att om det har gått bra att samarbeta en gång så är 

sannolikheten hög att det kommer att gå bra en gång till. Här påpekas dock att bara för att 

för att företaget har arbetat med en leverantör litar man inte automatiskt på alla 

avdelningskontor inom leverantörsföretaget. Vid val av nya leverantörer kan företaget 

använda sig av bland annat, kreditupplysningar, kvalitetsinspektion, riskanalys där 

värdering av kommersiella, tekniska, hälso-, och miljörisker sker. Ibland utförs 

företagsbesiktning hos leverantörerna, då undersöks bland annat om de har ordning på sina 

dokument. 
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 Det betonas att leverantörers kompetens är viktig och kompetensen kan prövas genom 

pilotuppdrag. Företaget tar även referenser samt kontrollerar hur leverantörerna har skött 

tidigare arbeten åt företaget. För att göra ett säkert val väljs någon som presterat bra i 

tidigare samarbeten. Bertil menar att företaget definitivt litar på sina ”preferred suppliers”, 

de har en välvilja. Han påpekar att, de är professionella leverantörer och att de alltid går att 

lita på är en anledning till varför de valdes ut från början. Han förklarar också att 

innebörden i inledningen till ramavtalet utgår från att leverantören är professionell. 

 Bristen på förtroende för en leverantör eller en anställd hos en leverantör behöver inte 

automatiskt leda till att arbetet avslutas, utan istället kan det vid förtroendeproblem 

eskaleras till en högre chefsnivå. Huruvida dåligt förtroende leder till att en leverantör får 

nya förfrågningar eller inte påverkas även av hur beroende företaget är av en viss 

leverantör. Brister i förtroende kan vara av olika typ, om leverantören exempelvis inte 

uppfyller de etiska riktlinjerna kan företaget inte gå vidare med den leverantören eftersom 

det skulle bryta mot företagets policy. Gäller förtroendebristen tekniken eller att hålla tiden 

så vill företaget inte arbeta med den leverantören eftersom det skulle innebära för stora 

risker.  

 

Förhandling med flera avdelningar inblandade  

Kommersiella förhandlingar sköts av inköpsavdelningen, men även andra avdelningar är 

inblandade såsom, kvalitetsavdelningen, tekniska experter inom forskning och utveckling 

samt patenthandläggare.   

Cecilia påpekar att det under utvärderingen kan vara viktigt att undersöka möjligheterna 

till ett hållbart patent på en framtida produkt. I vissa fall är patenterbarhet en fördel i andra 

fall kan det vara en förutsättning och annars görs ingen investering. En utvärdering kan 

stoppas i ett tidigt skede på grund av en dålig patentsituation. Det har betydelse om 

leverantören har en väl skriven patentansökan och om handläggningen har skötts på ett bra 

sätt, samt att kontakterna med patentmyndigheter är väl skötta. Cecilia nämner en särskild 

form av opportunism inom patentområdet. Om parterna har ett projekt och leverantören 

även har ett liknande eget projekt vid sidan av och väljer att patentera inom det 

sidoprojektet kan det försämra patentmöjligheter inom det gemensamma projektet. Detta 

kan leda till att företaget väljer att inte gå vidare med det gemensamma projektet och 

avslutar samarbetet med leverantören.  

Det blir ofta förändringar och tillägg i avtal, i många lägen kan det vara svårt att byta 

leverantör mitt i ett projekt. Det har hänt att leverantörer utnyttjar svårigheten att byta 

leverantör mitt i ett projekt, men inte ofta missbrukas förtroendet, för då kommer inga nya 

uppdrag.  

 

Förtroende och avtal är inte motsatser 

Avtal innehåller alltid klausuler där leverantören förbinder sig att leva upp till företagets 

etiska riktlinjer. Dessa etiska riktlinjer omfattar 16 olika områden bland annat, 

forskningsetik, säkerhet och miljö och anställningsförhållanden. Det finns klausul om 

skadestånd vid avtalsbrott. Bertil tycker också att det har blivit ännu mer fokus på de etiska 
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riktlinjerna det senaste året och att företaget också gör granskningar för att säkerställa att 

de etiska riktlinjerna efterföljs. 

 Flera respondenter uppger att de har förtroende för att leverantörerna alltid gör sitt 

bästa. Adam menar att verksamheten inte kan specificera allt i kontrakt, utan litar på att 

leverantören gör sitt bästa. Särskilt i avtal som uppgår till mindre belopp än ungefär 0,5 

MSEK, är företaget inte så noga med att täcka in allt. När det gäller större belopp är det 

dock viktigare att täcka in allt för att slippa leverantörer som vill har ut mer betalt så fort de 

skall utföra något som inte står i kontraktet. Adam har dock inga erfarenheter av att 

leverantörer har försökt utnyttja ett givet förtroende.  

 Cecilia verkar vara mindre benägen att lita på motpartens goda vilja och vill att parterna 

om möjligt ska reglera skyldigheter i olika situationer i avtal. Hon anser att: ”Ju mer man 

reglerar i avtal desto bättre”. Samtidigt kan inte allt förutses. Hon tycker att avtalen bör 

skrivas i ett tidigt skede i ett samarbete. Det är bättre att förhandla när parterna är på god 

fot, än när en kris har uppstått. Om osäkerhet uppstår, eller om nya omständigheter 

inträffar är det lämpligt att omförhandla eller ingå tilläggsavtal. Det är bättre att lita på 

avtal än på personer eftersom företag kan gå i konkurs eller köpas upp av en tredje part. 

Omförhandling eller tilläggsavtal betyder inte att det inte finns förtroende mellan parterna. 

Förtroende och avtal är inte motsatser. Det är bra att bägge parter vet vad följden blir av att 

bryta mot överenskommelsen. Avtal är ett sätt att skydda en investering. Däremot kan 

förtroende göra det lättare att omförhandla eller ingå tilläggsavtal.  

 Även Erika poängterar starkt betydelsen av avtal. Kvalitetsavtal och inspektioner av 

leverantören tycks vara av stor betydelse för att skapa ett förtroende av för leverantören. 

Avtal och inspektioner är också ofta nödvändiga inom kvalitetsorådet för att uppfylla 

myndighetskrav. Erika säger att: ”Förtroende på ett personligt plan inte är huvudsaken när 

det gäller kvalitetsfrågor”. Hon menar att orsaken till detta är att det inte finns möjlighet att 

skapa personliga relationer eftersom de arbetar med så många olika leverantörer. Samtidigt 

tycker hon att relationen till leverantören är viktig ”Det är viktigt att man har en bra 

relation med leverantörer förutom att det hårda fungerar. Det mjuka är också viktigt. Får 

man ingen bra relation fungerar det inte. Om man inte får svar på sina frågor eller 

motarbetas underinspektioner får man inte tillräcklig information”. 

 Avtalets betydelse framhävs samtidigt som att förtroende är viktigt. Bertil säger att: 

”Avtalet ligger som en bas. När det är klart kommer man till nästa nivå jobbet rullar på.” 

Villkoren i avtalet finns att falla tillbaka på men en personlig relation är det som har 

betydelse i den dagliga kontakten. För att kunna uppnå ett gott förtroende anses det vara 

viktigt med en öppenhet, redan då avtal sluts, om vad parterna vill uppnå och varför, en 

öppenhet kring syfte och mål.  

 

Kontroll och övervakning för att kvalitetssäkra leveransen 

Kontrollen av att leverantören uppfyllt sina åtaganden sker baserat på den risk som finns i 

projektet. Företaget använder KPIer avseende kvalitet leveranstider med mera för sina 

”preferred suppliers”. Erika berättar att om företaget har förtroende för en leverantör kan 

det efter en riskanalys minska kontrollfrekvensen. Hon nämner också att i sällsynta fall då 
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förtroende saknas för en leverantör kan företaget ha personer på plats och övervaka att 

aktiviteterna utförs rätt. 

 

Kommunikation nyckeln till starkt förtroende 

Flera respondenter uppger att förtroende är starkt kopplat till kommunikation. Adam säger 

att förtroende är A och O och att ett svagt förtroende kan leda till att företaget inte lägger 

några nya projekt hos en leverantör. Han påpekar också att god kommunikation kommer ur 

förtroende och vice versa. God kommunikation leder i sin tur till leverans av rätt sak i rätt 

tid och till rätt kostnad. Kommunikationen ses som viktigt då en relation byggs upp med 

motparten, en bra kommunikation bygger på ärlighet samt tydlighet och kan resultera i 

tidsbesparingar. 

 Bertil anser att förtroende baseras på kommunikationen och att förtroende skapar en 

snabbare dialog mellan parterna och bättre samarbete. Han anser att vid en bra 

kommunikation drar parterna sig inte för att diskutera obekväma ämnen. Bertil påpekar 

också att förtroende skapas över en lång tid och att det är viktigt med kontinuitet. 

Förtroende är personbundet, byts en person på en viss tjänst kan det sedan fungera sämre 

med den nya personen. Det tar tid att bygga nätverk och förtroende så att en god 

kommunikation uppnås. När detta väl är gjort går arbetet smidigare. Personalen har igen 

det som lagts ner på förtroende tidigare, därför är det inte lämpligt att byta jobb för ofta.   

 Adam menar att god kommunikation kännetecknas av den är snabb, tydlig, riklig och 

korrekt. Han nämner som exempel en leverantör som hade en blixtsnabb kommunikation 

och stor öppenhet. De redovisade sina kostnadsberäkningar och visade hur de räknade sina 

lönekostnader, fabrikskostnader med mera. Det ledde till att företaget fick ett stort 

förtroende för dem.  

 Erika påpekar att bra relationer med leverantören är viktigt inom flera områden såsom 

kvalitet, patent och teknik. ”Det är viktigt med en bra relation i alla led. Våra preferred 

suppliers, är preferred ur kvalitets-, teknik- och ekonomisynpunkt.” 

 Ett starkt förtroende kan också uppkomma genom positiva erfarenheter av en leverantör 

i form av en bra leverans. Det kan innebära att de levererar rätt kvalitet, ger bra respons 

och det ger ett gott bemötande. Avstämningar och uppföljningar av leverantörens resultat 

är nödvändigt för att ett förtroende ska kunna byggas. Det anses att ett starkt förtroende 

mellan parterna bidrar till ett bättre slutresultat eftersom parterna lättare kan lösa de 

problem som alltid uppstår under vägen. Ärlighet och en god relation är också viktigt. 

Faktorer som försvagar förtroendet kan vara att den ena parten går bakom ryggen på en 

andra, eller då det är uppenbart att leverantören försöker utnyttja situationen i pressade 

situationer.  

Avslutningsvis i intervjun med Bertil säger han att: ”Man talar sällan om de mjuka bitarna 

men de är grundläggande och viktiga, och bör inte underskattas. Mjuka sidor är väldigt 

viktiga ur ett business perspektiv vid outsourcing. De får inte förbises.”  
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Diskussion 

Diskussionen nedan fokuserar på vilken effekt de intervjuade upplever att förtroende har 

och hur förtroendet påverkar transaktionskostnaderna med utgångspunkt i Greenbergs et al. 

(2008) modell. Uppkomsten av förtroende och förtroendets formalisering diskuteras också. 

 

Ett tydligt samband mellan förtroende och transaktionskostnader 

Det är tydligt att förtroende är av betydelse inom flera områden och för fler anställda hos 

kunden än den inköpsansvarige. Detta är intressant eftersom tidigare studier framför allt 

har fokuserat på inköpsansvariga.  

 De intervjuade är överens om att förtroende har betydelse för outsourcing av 

produktutvecklingsarbete. De pekar på flera olika orsaker till varför ett starkt förtroende är 

fördelaktigt ur affärssynpunkt. Det handlar om att förtroende på olika sätt bidrar till sänkta 

transaktionskostnader och minskad risk, se figur 3. Risk kan ses som en 

transaktionskostnad. Här behandlas dock risk separat dels eftersom de intervjuade tog upp 

risk separat och dels eftersom den delvis kan hänföras till såväl kontakt-, kotrakt och 

kontroll. Respondenternas uppfattning avviker alltså från det en tidigare studie av 

outsourcing av IT-system som visade att förtroende påverkade kvalitet men inte kostnader i 

någon större utsträckning (Mao, Lee & Deng, 2008).  

 
 

Figur 3. Schematisk bild av hur gott förtroende bidrar till lägre risk och transaktionskostnader.  

 

Från svaren kan man sluta sig till att förtroende har en stark koppling till god 

kommunikation, A i figur 3. Ord som öppenhet, tydlighet och ärlighet nämns av flera 

respondenter. God kommunikation kan i sin tur ge lägre kontaktkostnader (1), 

kontraktskostnader (2) och kontrollkostnader (3) eftersom en öppen kommunikation leder 

till att det är möjligt att snabbare välja rätt leverantör i kontaktfasen, snabbare kan 

förhandla fram ett avtal i kontraktsfasen och slutligen gör det möjligt att effektivt 
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kontrollera att tjänsten svarar mot kundens behov eller till och med att minska 

kontrollfrekvensen.  

 Förtroende kan också leda till att förtroendeproblem inte behöver eskaleras, B i figur 3. 

En respondent nämner att om han inte har förtroende för en leverantör så behöver detta inte 

leda till att samarbetet avbryts men att problemet måste eskaleras till en högre chefsnivå 

inom båda företagen. Detta innebär alltså att brist på förtroende kan göra att mer av högre 

beslutsfattares tid tas i anspråk för kontakter mellan företagen och att 

transaktionskostnaderna alltså ökar. Vi har sett att om företaget har förtroende för en 

leverantör kan kontrollfrekvensen minskas efter en riskanalys. I sällsynta fall då företaget 

saknar förtroende för en leverantör kan det ha personer på plats för att övervaka att 

aktiviteterna utförs rätt, 4 i figur 3.  

 Ur respondenternas svar är det också tydligt att långsiktighet och kontinuitet är länkat 

till ett starkt förtroende, C i figur 3. Företaget bygger upp förtroende för leverantörer 

genom att ge dem som det är nöjt med nya uppdrag och så småningom låta dem bli 

”preferred suppliers”. Flera svar visar att ett starkt förtroende gör att samma leverantör 

väljs för nya projekt och att förtroende på så sätt bidrar till en lång relation. Modellen med 

”preferred suppliers”, skulle kunna ses som ett sätt att formalisera ett starkt förtroende för 

vissa leverantörer. Den långsiktiga relation som förtroendet ger upphov till sänker 

kontaktkostnaderna genom att det är lätt att identifiera lämpliga leverantörer, 5 i figur 3. 

Kontraktkostnaderna sänks vid användning av färdiga ramavtal vilket gör att mindre tid 

behöver läggas på förhandling och avtalsskrivande, 6 i figur 3. Kontinuiteten påverkar 

dessutom sannolikt transaktionskostnaderna genom att den leder till bättre kommunikation, 

7 i figur 3.  Dessutom minskar sannolikt risken för opportunistiskt beteende hos 

leverantörerna eftersom de då riskerar att gå miste om nya beställningar. Att långsiktiga 

avtal är mer effektiva stöds av transaktionskostnadsteorin (Axelsson, 1998).  

 Det nämns också att kontinuitet kan vara viktigt på individnivå. Analogt med det 

transaktionskostnadsteoretiska resonemanget ovan kan det hävdas att eftersom det tar tid 

att bygga upp förtroende mellan två personer är långa personliga relationer mer effektiva 

än korta.  

 Flera respondenter talar också om betydelse av förtroende för att minska risken i 

projekt. Denna risk verkar likna de kostnader för förlorade möjligheter på grund av att 

effektiva transaktioner inte uppfyllts i transaktionskostnaderna som enligt Rao (2003) 

inkluderas i transaktionskostnaderna. Riskreduktionen tycks bero både av kontinuitet och 

av kommunikation. Kontinuiteten gör att kunden kan lita på att en leverantör kommer att 

leverera vilket minskar risken, 8 i figur 3. En god kommunikation gör det möjligt att lösa 

de oförutsedda problem som ofta uppstår i komplicerade projekt och minskar på så sätt 

risken för utebliven, sen eller kvalitetsmässigt otillfredsställande leverans, 9 i figur 3. 

 Effekten av förtroende på transaktionskostnader sammanfatts i tabell 3, som är baserad 

på en modell av Greenberg et al. (2008).  
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Tabell 3. Effekt av olika typer av förtroende på transaktionskostnader 

 

 Kontaktkostnader Kontraktkostnader Kontrollkostnader 

 

Integritet 

 

Liten betydelse.   Liten betydelse. 

Etiska riklinjer 

säkerställs med 

standardklausuler i 

kontrakt.  

Liten betydelse. 

 

Välvilja 

 

Stor betydelse.  

Leverantörer som  

företaget har förtroende 

för genom erfarenhet väljs 

i första hand. 

Stor betydelse.  

Genom långsiktiga  

relationer blir det 

färre  

förhandlingar.  

Stor betydelse.  

Problem löses enklare med 

hjälp av mer öppnare 

kommunikation. 

 

Kompetens 

 

Stor betydelse.  

Leverantörer som  

företaget har förtroende 

för genom erfarenhet  

väljs i första hand.  

Genom ett förtroende kan  

också parterna få en ökad 

förståelse för varandras  

behov och resultera i  

gemensamma lösningar. 

Stor betydelse.  

Genom långsiktiga  

relationer blir det 

färre  

förhandlingar. 

Stor betydelse.  

Problem löses enklare m.h.a. 

mer öppnare kommunikation. 

Om brister i förtroende  

gäller tekniken eller att hålla 

tiden så vill företaget inte 

arbeta med den leverantören  

eftersom det skulle innebära 

för stora risker. Kompetent 

personal behöver inte följas 

upp lika mycket. 

 

Förtroende kopplat till integritet har liten betydelse för transaktionskostnader eftersom 

företaget använder sig av formella processer för att säkerställa integritet. Det finns till 

exempel alltid med standardklausuler i kontrakt som säkerställer att leverantören uppfyller 

etiska regler. Att företaget förlitar sig så starkt på kontrakt gör också att förtroende inte 

spelar någon viktig roll in vare sig kontakt-, kontrakt-, eller kontrollfas.  Förtroende 

kopplat till välvilja och kompetens har stor betydelse för transaktionskostnader.  

 Kontaktkostnaderna begränsas genom att företaget väljer bland leverantörer som det har 

erfarenhet av och förtroende för. Kontraktkostnaderna begränsas genom att långa relationer 

till ”preferred suppliers”, gör att det går åt mindre tid till förhandlingar. Kontroll-

kostnaderna begränsas eftersom en förtroendefull och öppen kommunikation gör det lättare 

att lösa de problem som inte förutsetts i kontraktet. 

 Några av respondenterna har uppfattningen att förtroende har mycket stor betydelse 

inom outsourcing av produktutveckling. De menar att detta beror dels på att riskerna för 

kunden är mycket stora bland annat, eftersom ganska små förseningar kan få stora 

ekonomiska konsekvenser, dels på att tjänsterna är mycket komplexa och att det kan vara 

omöjligt att specificera alla detaljer i förväg i ett kontrakt.  

Det är intressant att notera patent tycks spela en viktig roll framför allt när det gäller val av 

leverantör. Detta är troligen unikt för outsourcing av produktutveckling. Att patent är en 

betydelsefull faktor vid outsourcing av produktutveckling har tidigare noterats av Walden 

(2005). 
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 Att förtroende har stor betydelse för företagets outsourcing betyder inte att skriftliga 

avtal skulle vara mindre viktigt. Istället anses det som mycket viktigt att specificera så 

mycket som möjligt i kontrakt. Det är möjligt att förekomsten av ett detaljerat kontrakt i 

själva verket ger en bra utgångspunkt för att bygga ett gott förtroende. Avtalet gör att 

parterna vet vad de kan förvänta sig av varandra och minskar risken för missförstånd. Till 

detta bidrar inte bara själva kontraktet utan även de förhandlingar som har hållits för att nå 

fram till avtalet kan också ha stor betydelse. Vikten av skriftliga avtal betonas särskilt 

mycket av de ansvariga för patent och kvalitet. Inom patentområdet skulle detta kunna bero 

på att patenträttighet har en lång livslängd och att skriftliga avtal är nödvändiga för att 

styrka ägande till patenträttigheter. När det gäller kvalitet tycks myndighetskrav vara en 

viktig orsak till att skriftliga avtal är så viktigt. Ingen av de intervjuade tycker dock att 

avtal skulle vara oviktiga eller att avtal står i motsatsförhållande till förtroende. Tvärtom 

tycks avtal och förtroende i viss mån vara sammanflätande. 

 

Uppkomst av formaliserat och icke-formaliserat förtroende 

Förtroende tycks vara av olika typ och kan indelas efter hur formaliserat det är. Det som i 

dagligt tal menas med förtroende beskrivs av flera respondenter, att en part litar på en 

annan eftersom den inger förtroende men att de inte har utsatts för tester och inspektioner. 

Eftersom det inte finns någon formell process för att kvalificera sig för denna sorts 

förtroende väljer vi att kalla det för icke-formaliserat förtroende. Denna typ av förtroende 

verkar delvis vara kopplad till att leverantören visar att de förmår leverera det som kunden 

behöver men flera respondenter är inne på att även förtroende för individer, relationer och 

mjuka bitar har en betydelse.  

 Respondenterna upplever att det icke-formaliserade förtroendet för leverantörer i 

huvudsak är kopplat till två huvudfaktorer: god kommunikation och goda erfarenheter från 

tidigare samarbeten med leverantören, se figur 4. 

 

 
 

Figur 4. De viktigaste faktorerna som styr uppkomst av icke-formaliserat förtroende. 
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God kommunikation och gott förtroende är tydligt kopplat till varandra i intervjusvaren. 

Det går dock inte att entydigt säga vad som är orsak och verkan. Siakas och Siakas (2008) 

har tidigare konstaterat att förtroende ger fördelar i form av förbättrad kommunikation och 

Babar, Verner och Nguyen (2007) har rapporterat att kommunikationstrategier har 

betydelse för att behålla förtroende. Det troligaste är att god kommunikation gynnar 

förtroendet lika väl som att en förtroendefull relation gör att kommunikationen fungerar 

bättre. Under gynnsamma omständigheter uppnås en positiv spiral där både förtroende och 

kommunikation hela tiden förbättras.  

 Företaget tycks inte vilja lita fullt på en leverantör innan denne visat att han har rätt 

kompetens och förmår att leverera rätt kvalitet inom utsatt tid. Förtroende bygger således 

på tidigare positiva erfarenheter av en leverantör. Genom tidigare erfarenheter ökar också 

förtroendet för att leverantören inte kommer att utnyttja oförutsedda omständigheter på ett 

opportunistiskt sätt. Att opportunism kan vara ett problem vid outsourcing är känt 

(Augustson, 1998) Att tidigare erfarenheter är en av de faktorer som har betydelse för 

förtroende har tidigare rapporterats av Oza, Hall Rainer och Gray (2006) och Tian, Lai and 

Daniel (2008). 

 En kanske ännu viktigare roll än det icke formaliserade förtroendet har det 

formaliserade förtroende som skapas genom att leverantören klarar olika inspektioner, 

uppfyller vissa KPI och kan utses till ”preferred supplier”, figur 5. Det verkar också rimligt 

att anta att leverantörerna innan förtroendet formaliseras har uppnått en viss grad av icke-

formaliserat förtroende. Det formaliserade förtroendet verkar alltså kräva ett inslag av 

kontroll. Att det kan finnas en koppling mellan förtroende och kontroll har tidigare noterats 

av Lanfield-Smith och Smith (2003). Formaliserat förtroende bör dock inte ses som samma 

sak som kontroll eftersom att när förtroendet väl är skapat så kan kontrollen minska.  

 

 
 

Figur 5. Uppkomst av formaliserat förtroende. 

 

Det formaliserade förtroendet är antagligen betydelsefullt på flera sätt. Dels så kan klara 

kriterier uppställas för hur förtroende används dels så minskar förtroendet beroendet av 
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enskilda individers erfarenheter. Å andra sidan kan kanske en överdriven användning av 

formaliserat förtroende riskera att bli alltför stelbent och byråkaratiskt. 

 Även om båda typerna av förtroende tycks vara av betydelse för outsourcing av 

produktutveckling så är det formaliserade förtroendet det som är viktigast. Att förtroende 

är viktigt inom outsourcing av produktutveckling ska alltså inte tolkas som om att den 

domineras av informella processer där endast relationer mellan individer har betydelse. Det 

betyder inte heller att kontroll skulle ha en undanskymd roll eftersom formaliserat 

förtroende delvis uppkommer genom kontroll. 
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Slutsatser 

Denna uppsats hade till syfte att skapa en förståelse för hur ett företag arbetar med 

förtroende mot leverantörer då kärnverksamheten utkontrakteras och det anser vi vara 

uppfyllt. Detta då studien har resulterat i mycket information och har gett oss en god 

förståelse för individers och företagets sätt att resonera när det gäller outsourcing.  

 Huvudfrågan vi ställde var vilken betydelse förtroende har vid outsourcing av 

produktutveckling. Även om det finns vissa skillnader i hur respondenterna ser på 

förtroende inom outsourcing så upplevde alla i åtminstone i någon utsträckning att 

förtroende bidrar till minskade transaktionskostnader genom bättre kommunikation och 

långa affärsrelationer. Genom att vi har intervjuat även andra experter än inköpare som 

deltar i styrning av outsourcing har vi också fått en bredare bild än vad som erhållits i 

tidigare studier. Detta är viktigt eftersom produktutveckling är en komplex kärnverksamhet 

som kräver inblandning av en rad experter med olika typ av kompetens. Det verkar dock 

inte som de experter som är involverade i outsourcing av produktutveckling har en radikalt 

annorlunda uppfattning av förtroendets betydelse än de personer ofta inköpare som 

intervjuats i tidigare studier. Däremot verkade den patentansvariga och kvalitetsansvariga 

respondenten se förtroende som något mindre viktigt än de övriga. Flera respondenter 

ansåg att förtroende är särskilt viktigt inom outsourcing av produktutveckling eftersom det 

kan få särskilt stora konsekvenser om outsourcing av en kärnverksamhet misslyckas. 

Samtidigt är arbetet ofta av sådan natur att det är omöjligt att specificera allt i avtal. Vi 

kunde också konstatera att förtroende ger lägre risk och lägre transaktionskostnader. 

 Vi undersökte också hur förtroendet uppstår och såg att de huvudfaktorer som gav 

förtroende för en leverantör var god kommunikation och att leverantörerna i tidigare 

samarbete visat att de är att lita på.  

 En viktig slutsats är också att olika typer av förtroende används inom outsourcing. Det 

formaliserade förtroendet som delvis uppkommer genom kontroll tycks vara av störst 

betydelse. Det icke-formaliserade förtroendet är också betydelsefullt men är mindre viktigt 

än det formaliserade förtroendet. Denna uppdelning i förtroende i olika typer skulle kunna 

komplettera den modell som utvecklats av Greenberg, m.fl. (2008).  

 De praktiska implikationerna av studien kan vara att en ökad kunskap av betydelsen av 

förtroende för outsourcing av komplex kärverksamhet, som produktutveckling, kan leda till 

ett mera medvetet sätt att styra outsourcing. Förtroende är viktigt för att reducera såväl 

transaktionskostnader som risk vid outsourcing. Förtroende kan alltså göra samarbetet mer 

lönsamt för såväl kunder som leverantörer. Det skulle till och med kunna vara så, att 

förtroende skulle kunna vara av särskilt stor betydelse vid outsourcing av produkt-

utveckling. Det är också tydligt att förtroende mellan kund och leverantör skapas och har 

betydelse för flera typer av experter som är inblandade i outsourcingen, såsom tekniska 

experter, kvalitetsansvariga och patentansvariga. Distinktionen mellan formaliserat och 

icke-formaliserat förtroende kan vara betydelsefull eftersom det är troligt att rätt balans 

mellan de olika typerna av förtroende kan påverka hur väl en outsourcing fungerar. Att 

utnyttja förtroende på rätt sätt kommer aldrig att vara enkelt men en medvetenhet om 

balansen mellan formaliserat och icke-formaliserat förtroende och att flera anställda än de 

inköpsansvariga har betydelse kommer att underlätta när de gäller att åstadkomma effektivt 
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partnerskap vid outsourcing av produktutveckling där transaktionskostnaderna hålls på en 

rimlig nivå.  

 Att utgå från en kvalitativ fallstudie som metod visade sig vara en mycket lämplig 

undersökningsmetod. Den valda modellen passade bra till den empiri vi fick fram. 

Modellen var relevant och användbar för att strukturera materialet. Den tillförde också en 

grund från vilken kunskaper kunde byggas för att besvara problemformuleringen. Det 

gjordes även en utveckling av modellen från Greenbergs et al. (2008), för att passa 

undersökningen ännu bättre. I övrigt visade sig denna modell användbar i denna studie. 

 I vidare forskning vore det intressant att studera hur olika företag använder formaliserat 

och icke-formaliserat förtroende och hur dessa förtroendetyper balanseras mot varandra 

och vilken betydelse denna balans har för transaktionskostnaderna. En sådan studie med 

kvantitativ metod skulle också göra det möjligt att uttala sig om hur allmän användningen 

av de båda typerna av förtroende är. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

Information till den intervjuade innan intervjun påbörjas: 

Din, din arbetsgivares eller era leverantörers identitet kommer inte att röjas samt att 

tystnadsplikt utlovas. 

Du behöver inte svara på någon fråga om du inte vill. 

Du kan närsomhelst avbryta intervjun och behöver inte ge någon förklaring till varför du 

vill avbryta. 

 

Samtliga frågor ställs med avseende på styrning av outsourcing inom produktutveckling 

 

1. När är du född? 

2. a) Hur många år har du arbetat på företaget? 

b) Hur många år har du arbetat med outsourcing? 

3. Vad är din roll på företaget? 

4. Vilken innebörd har ordet ”förtroende” för dig? 

5. a) Beskriv hur du arbetar med outsourcing när det gäller att hitta rätt leverantör. 

b) Hur väljer du sedan ut rätt leverantör? 

6. a) Beskriv hur du arbetar med outsourcing när det gäller att förhandla. 

b) Hur kommer du överrens om villkoren i kontrakt med en leverantör? 

7. Beskriv hur du arbetar med outsourcing när det gäller säkerställa att en leverantör 

uppfyller sina förpliktelser. 

8. På vilket sätt har förtroende betydelse för hur du arbetar med outsourcing.  

9. Hur tar man reda på om leverantören har beteenden som överensstämmer med god 

sed inom affärsförhållanden? (Integritet) 

10. I vilken utsträckning litar ni på att leverantören alltid gör sitt bästa även då de 

kanske inte får någon direkt belöning för det? (Välvilja) 

11. Hur bedömer man att leverantören har den kompetens som behövs för att utföra 

arbetet? (Förmåga). 

12. a) Vilken påverkan har ett förtroende mellan leverantör och köpare?  

b) Vad resulterar ett starkt förtroende i?  

c) Vad resulterar ett svagt förtroende i?  

d) Hur visar sig förtroende i praktiken?  

13. a) Hur uppkommer ett starkt förtroende? 

b) Hur uppkommer ett svagt förtroende? 

14. Varför är förtroende viktigt för företaget när det gäller outsourcing? 

15. Har du något mer att tillägga till diskussionen om förtroende och outsourcing? 

 

 


