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Speciellt då stor teknisk osäkerhet förekommer framstår underleverantörssamarbeten i teknik
utveckling som ett intressant alternativ till egen utveckling. Men vilka är huvudutmaningarna i 
tekniskt osäkra produktutvecklingsprojekt med leverantörer som samarbetspartners och hur  
kan dessa utmaningar hanteras? 

Leverantörssamarbeten i 
produktutveckling
- utmaningar i tekniskt osäkra utvecklingsprojekt

av Lisa Melander, Fredrik Tell och Nicolette Lakemond

Detta har undersökts i ett Vinnovafinansierat forsknings projekt 
vid Linköpings universitet. Resultaten som presenteras här 
är baserade på studier av sex produktutvecklingsprojekt 

hos ABB och Ericsson, där de har samarbetat med tekniskt duktiga 
leveran törer för att utveckla strategiskt viktiga produkter. 

Teknisk osäkerhet
Samtidigt med tilltagande teknisk utvecklingshastighet sker också 
en ökad kunskapsspecialisering. Även stora ingenjörs baserade 
företag väljer att samarbeta med specialiserade underleverantörer 
för att utveckla tekniska lösningar för framtidens produkter. 
Teknisk osäkerhet kan påverka hur företag väljer att utveckla nya 
produkter. T ex

• Osäkerhet kring hur väl ny teknik kommer att fungera med 
existerande komponenter

• Osäkerhet kring företagets framtida möjligheter att göra 
inkrementell utveckling

• Möjligheter att säkerställa ny tekniks kvalitet och tillförlitlighet 

• Tidsåtgång för  att utveckla ny teknik

Teknik- och produktutveckling sker också ofta i flera 
konkurrerande teknikspår. Ett exempel från våra studier är 
batteriteknik där man experimenterat med t ex nickel-kadmium, 
litium-jon och saltvattenbaserade konstruktioner. Dessa tekniker 
utvecklas i olika prestandabanor med olika hastighet, såväl 
funktionellt och kostnadsmässigt. En annan osäkerhetsrelaterad 
svårighet består i brist på information som gör det problematiskt 
att utvärdera olika tekniska alternativ. Teknisk osäkerhet kan på 
så sätt påverka leverantöressamarbete i utvecklingsprojekt, t ex 
med avseende på hur företag väljer leverantör, hur man väljer att 
samarbeta med leverantören och även hur företaget koordinerar 
sig internt mellan Forskning och Utveckling (FoU) och inköp. Se fig 1.

Utmaningen att välja ”rätt” leverantör och teknik
Det är inte en lätt uppgift att hitta den mest lämpade samarbets-
partnern bland olika underleverantörer. Företagen i vår studie 
använde därför flera sätt för att försöka att säkerställa valet av en 
lämplig samarbetspartner. Utvärderingar sker enligt flertal krite-
rium, allt från kostnad, teknologiska och operationella aspekter till 
relationella och kulturella aspekter. Trots att företag kan göra rigo-
rösa utvärderingar av många potentiella leverantörer, väljer företag 
ofta att samarbeta med leverantörer som man redan känner, ofta 
genom tidigare samarbeten.

Tidigare forskning pekar åt olika håll i frågan om det är fördel-
aktigt att samarbeta med en ny leverantör eller om det är fördel-
aktigt att samarbeta med en leverantör som man har jobbat med 
tidigare. Fördelar med att samarbeta med en tidigare partner är 
att man känner till leverantörens organisation och kultur vilket 
minskar risken för att dessa skulle vara inkompatibla med före-
tagets egen organisation och kultur. Det är lättare att samarbeta 
med leverantörer som man redan känner, då man känner till dess 
organisation och struktur. Mycket pekar på att det är fördelaktigt 
att samarbeta med ett fåtal leverantörer och utveckla relationerna 
till dem. En nackdel med detta är att man då kanske missar nya 
innovativa leveran törer om man begränsar sig till leverantörer som 
man redan har en relation till. Nya leverantörer kan utöka före-
tagets nätverk och bidra med nya idéer. Vår studie visade att den 
tidigare kontakten oftast spelade en stor roll vid valet av leverantör. 

Leverantörssamarbete i produktutveckling

Leverantörsval

Samarbete

Koordinering

Teknisk osäkerhet

Fig 1. Teknisk osäkerhet påverkar leverantörsval, samarbete och  
koordinering i gemensam produktutveckling
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”Vi hade en gemensam grund, ett gemensamt förtroende för 
varandra och en låg ingångströskel, så det var mycket enkelt att starta 
med dem.”

I flera fall gjordes flertalet utvärderingar av både 
möjliga teknologier och leverantörer, för att hantera flera 
osäkerhetsmoment, t ex tekniska, organisatoriska och 
kommersiella. Vid teknisk osäkerhet kan det vara problematiskt 
att utvärdera potentiella tekno logier eftersom det inte är känt 
vilken teknologi som kommer bli den mest lämpliga i framtiden. 
Dessutom kan det vara svårt att utvärdera en teknologi som tillhör 
en viss leverantör, då leverantören har mer kunskap om teknologin. 
Till detta kommer osäkerhet om leverantörens organisation och 
kommersiella intresse av att delta i samarbetet. Oftast har företaget 
inte tillgång till all denna information vilket gör det problematiskt 
att utvärdera både teknologin och leverantören. Se fig 2.

Utmaningen att lyckas samarbeta med en extern partner
Under samarbeten i produktutvecklingsprojekt kan företag upp-
leva att det är svårt att styra leverantören. När leverantören har en 
stark teknikbas, egna produkter och en stark marknadsandel som 
kräver stora delar av företagets resurser, kan det vara svårt att på-
verka leverantörens teknikutveckling i en viss riktning i ett produkt-
utvecklingsprojekt. Istället krävs ett mer långsiktig samarbete för 
att utveckla gemensamma idéer. Våra studier visar att gemensam-
ma mål och idéer kan utvecklas på en strategisk nivå genom så 

kallade tekniska roadmaps som beskriver den framtida teknik- och 
produktutvecklingen. Detta möjliggör att leveran törens och kun-
dens utvecklingsarbete ligger i linje med varandra. Tekniska road-
maps är en planer som innehåller både kortsiktiga och långsiktiga 
mål för företagets teknikutveckling. Planen förmedlar en gemen-
sam bild av vad som behövs för att nå målen, hjälper till att förut-
spå teknikutvecklingar och underlättar koordinering i företaget. I 
samarbeten mellan företag fungerar tekniska roadmaps som un-
derlag för diskussioner och ger konkreta målbilder. 

Våra studier har också avslöjat problem att styra för mycket i ett 
samarbete med en tekniskt duktig leverantör. Framförallt i tekniskt 
osäkra projekt är det viktig att låta leverantören få möjlighet att 
prova alternativa lösningar till problem. Det handlar om att skapa 
en balans mellan styrning och frihet: styrning för att säkerställa att 
man jobbar mot ett gemensamt mål men även frihet att prova 
alterna tiva lösningar. Se fig 3.

Utmaningen att koordinera FoU och inköp
Utmaningar är inte begränsade till det externa samarbetet utan 
går också att finna inom det köpande företaget. Det handlar om 
samarbete och ansvarsfördelning mellan olika funktioner, fram-
förallt mellan forskning- och utvecklingsavdelningar (FoU) och 
inköps avdelningar (inköp).

I den traditionella produktutvecklingen är det FoU som på egen 
hand tar fram nya innovativa produkter. Under de senaste årtion-
den har en förändring skett, då FoU samarbetar med andra funk-
tioner i före taget för att utveckla innovativa produkter. Mycket 
pekar på att det är fördelaktigt att involvera flera funktioner i 
innovations projekt. Inköp har länge varit sedd som en avdelning 
som ser till att köpa komponenter, ser till att dessa leveraras i tid, 
har rätt kvalitet och är till ett bra pris. Inköp har även ansvar för 
leverantörsrelationer, förhandla kontrakt och utvärdera nya leve-
rantörer. Forskning visar att inköps roll har utvidgats till att även bi-
dra i utvecklingsprojekt där leverantörer är med. Inköp har därmed 
fått en mer strategisk roll i företaget och samarbetar med andra 
funktioner. Speciellt i innovativa projekt handlar det om att samar-
beta med FoU. Vår studie visar att inköp har betydande inflytande 
i utvecklings projekt med begränsad teknisk osäkerhet. I projekt 
med stor teknisk osäkerhet däremot är inköps roll begränsad, ofta 
till kontrakts- och kostnadsförhandlingar. I dessa projekt är det FoU 
som har hanterar rela tionen med leverantören. 

”När vi är färdiga med projektet, när vi har kommit så pass långt med 
projektet att det bara är att fixa några småsaker, då får inköp komma in.”

Fig 2. Inför gemensam produktutveckling granskas leverantören  
noggrant

Fig 3. Samarbete mellan företag kräver tillit och förtroende
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Hög teknisk osäkerhet är en utmaning i sig,  
men det finns fler
Det finns stora fördelar att samarbeta vid hög teknisk osäkerhet, det 
ger företag en möjlighet att få tillgång till ny teknik och kompetens 
som inte finns i det egna företaget. Men, det gäller att vara försiktig 
i dessa samarbeten, då det inte är självklart att resultatet av ett ge-
mensamt projekt blir vad man hade förväntat sig från början. 

För det första gäller det att hitta rätt partner. Vid hög teknisk 
osäkerhet kan det kännas tryggt att välja en partner som man har 
jobbat med tidigare, då det finns mindre osäkerheter samarbets-
mässigt. Men då finns risken att man missar en alternativ teknik 
och chansen att bredda sitt nätverk. För att bli säker i sitt leveran-
törsval krävs grundliga utvärderingar av potentiella samarbets-

partners. För det andra visar vår forskning att det kan vara svårt 
att hitta en balans i projekt mellan kontroll och frihet att prova 
nya vägar, speciellt i projekt med hög teknisk osäkerhet. Viktigt 
är att alla är överens om vad som är målet med projektet och att 
man jobbar mot det. Slutligen har vi sett att koordineringen inom 
före taget mellan FoU och inköp kan vara en utmaning i projekt 
med hög teknisk osäkerhet, där FoU oftast har den relationella 
kontakten med leverantören och inköp först kommer in i bilden 
när produkten är redo att industrialiseras. Fördelen kan vara att 
FoU kan utveckla produkten med leverantören utan kostnads-
diskussioner som kan förstöra en god relation, nackdelen är förstås 
att det är svårt för inköp att förhandla om ett pris när produkten 
redan är färdigutvecklad. 
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