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Abstract
Purpose - The purpose of the study is to contribute to an understanding of how the
communication of customer-specific information is internally conducted within the supplier
organization and what factors affect the customer regarding communication from the supplier.
To fulfill the purpose of the study, the following questions are to be answered:
How is customer order specific information communicated internally within a company that
supplies engineer to order articles?
What factors do the customer consider critical in communication from a supplier of ETO
articles.
Methodology - Theories regarding internal and external communication, relationship marketing
and differentiation of suppliers have been studied and described, which has later been compiled
together with the data into an analysis. A multi case study of a supplier company and a selection
of its customers have been carried out. Data has been collected through focus groups internally
at the supplier company and through a questionnaire handed out to a selection of its customers.
In order to gain a deeper understanding, interviews have also been conducted with selected
respondents. The basis for the questions and further questionnaires is a preliminary study
conducted through interviews on two occasions on a customer company.
Result - In the study, respondents mainly mention four areas that affects how the customer
perceives the communication from the supplier. These are:
•

Clearness of competence and ability to meet customer needs, delivery delays and
communicating the supplier’s organization.

•

Credibility regarding time, trust and commitment.

•

Long-term relationships.

•

The number of functions which communicate between the two organizations.

The result shows that, as the communication fails, alternatively, is delayed from supplier to
customer, the customer can be affected both financially and socially. The study confirms that
the customer wishes a close relationship with a supplier of engineering order items, which
means a higher degree of communication than with a supplier of standard items.
Implications- The supplier should discuss the article's nature early in the contact with the
customer and find out which communication strategy and relationship the customer wishes. In
the case internally in the supplier's organization there is a well-developed and structured
process, where the organization works inter-functionally, around customer-order-specific
information, it avoids information interfering with less risk of information disappearing.
Restrictions - The study is limited to three plants within the same concern and 16 of its
customers. In order to generalize, a larger number of suppliers and customer organizations
would be involved. Data collection takes place at the individual level, while the result aspires
to be described at the organization level. This can be seen as problematic and is further
discussed in the study.

Sammanfattning
Syfte - Syftet med studien är att bidra till en förståelse för hur kommunikationen av
kundorderspecifik information sker internt hos leverantör samt vilka faktorer påverkar kunden
gällande kommunikation från leverantör.
För att uppfylla syftet med studien har följande problemfrågor utarbetats:
1.

Hur sker kommunikationen av KOSI internt hos ett företag som levererar ETOartiklar?

2. Vilka faktorer anser kunden kritiska i kommunikationen från en leverantör av ETOartiklar?

Metod - Teorier angående intern samt extern kommunikation, relationsmarknadsföring samt
differentiering av leverantörer har studerats samt beskrivits vilket senare har kompilerats med
empirin till en analys. En flerfallstudie av ett leverantörsföretag samt ett urval av dess kunder
har genomförts. Data har samlats in genom fokusgrupper internt hos leverantörsföretaget samt
genom en enkätstudie som besvarats av kunderna. För att få en djupare förståelse har även
intervjuer genomförts med utvalda respondenter. Till grund för frågeställningarna samt vidare
enkätfrågorna ligger en förstudie som genomfördes genom intervjuer under två tillfällen på ett
kundföretag.
Resultat - I studien nämner respondenterna främst fyra områden som påverkar
kommunikationen från leverantören. Dessa är:
•

Tydlighet gällande kompetens samt förmåga att möta kundens behov, gällande
förseningar av leverans samt kring leverantörens organisation.

•

Trovärdighet gällande tidsaspekt, tillit samt engagemang.

•

Långsiktighet gällande att bygga relationer.

•

Antalet kontaktytor gällande vilka funktioner som kommunicerar mellan de två
organisationerna.

Resultatet visar att genom att kommunikationen uteblir alternativt försenas från leverantör till
kund kan kunden påverkas såväl ekonomiskt som socialt. Studien styrker att kunden önskar ha
en nära relation med en leverantör av engineer- to orderartiklar vilket innebär en högre grad av
kommunikation än med en leverantör av standardartiklar.
Implikationer - Leverantören bör tidigt i kontakten med kunden diskutera artikelns art samt
finna vilken strategi för kommunikation samt relation kunden önskar. Genom att det internt i
leverantörens organisation finns en väl utarbetad samt strukturerad process, där organisationen
arbetar tvärfunktionellt, kring kundorderspecifik information undviks det att information
förvanskas alternativt försvinner.
Begränsningar - Studien är begränsad till en tre enheter inom en koncern samt 16 kunder till
dessa. För att kunna generalisera skulle ett större antal ur såväl leverantörs samt
kundorganisationer involveras. Datainsamlingen sker på individnivå medan resultatet
aspirerar till att beskrivas på organisationsnivå. Detta kan ses som problematiskt och diskuteras
vidare i studien.
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Introduktion

1

Introduktion

Kapitlet ger studiens bakgrund till hur utvecklingen från en produktion som riktar in sig mot
standardartiklar till dagens allt mer kundanpassade artiklar för att öka kundnöjdheten har
skett. Vidare presenteras studiens syfte, mål och dess frågeställningar. Därtill beskrivs
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med studiens disposition.

Bakgrund
McQuiston (2001) beskriver att för att kunna möta kundernas behov måste produktionen följa
med en effektiv och prismedveten produktionsstrategi. Med tiden, framförallt efter 1970 talet,
har kvalitet som prestationsmål i högre grad blivit prioriterat av kunden och därmed har
produktionen fått anpassa strategin för att möta de ändrade kraven. Även kunders ökade krav
på kundanpassning har haft en betydlig påverkan på tillverkningsstrategier (Rudberg &
Wikner, 2005). Gällande marknadsföring ställs andra krav då relationen mellan leverantör och
kund är starkare (Gordon, McKeage, & Fox, 1998), där den så kallade
relationsmarknadsföringen syftar till hela processen från att identifiera till att om nödvändigt
avsluta relationen med en kund (Grönroos, 1989).

1.1.1

Tillverkningsstrategier

Ett företags tillverkningsstrategier kan särskiljas med make-to-stock (MTS), make-to-order
(MTO) eller assemble-to-order (ATO) (Wemmerlöv, 1984). En fjärde strategi innebär att
produkten designas och produceras unikt för kunden. Strategin engineer-to-order (ETO) kan
enligt Rudberg & Wikner (2005) ses som en alternativ MTO-strategi. Vid tillverkning mot
spekulation, det vill säga där artiklar tillverkas mot prognos och läggs på lager krävs en lägre
grad av engagemang mot kunden jämfört med tillverkning som sker mot kundorder där det
krävs ett större engagemang mot kund (Rudberg & Wikner, 2004). Strategierna påverkar vilken
grad av interaktion som är lämplig mellan leverantör och kund där till exempel MTS ofta kräver
en lägre grad än ATO. Vid MTS sker tillverkning mot prognos och artiklarna produceras mot
lager medan vid MTO sker produktion mot kundorder efter att behovet är känt. ATO kan ses
som en kombination av de två tidigare strategierna där materialflödet är både kundorder och
prognosstyrt. Ett tillverkande företag väljer inte sällan att tillverka mot mer än en av de
beskrivna strategierna för att vara i linje med marknadens behov (Wemmerlöv, 1984).
Det finns en ökande trend vad gäller ETO-artiklar och att dessa får en större betydelse (Sacket,
Maxwell, & Lowenthal, 1997; Gosling & Naim, 2009). Det medför att det oftare sker en mer
omfattande interaktion mellan kund och leverantör och inte sällan redan i designprocessen
(Hampel & Mintzberg, 1996).

1.1.2

Kundorderspecifik information (KOSI)

En försörjningskedja består av tre väsentliga flöden; material-, informations- och finansiella
flöden (Lee & Whang, 2000). Utan tvekan önskar leverantörer att producera vad kunden vill ha
när kunden önskar (Holweg & Frits, 2001). Gällande ETO-artiklar är det inte tillräckligt att en
koordination sker gällande volymer och ledtider. Vad kunden efterfrågar, gällande form och
tekniska specifikationer, står i allra högsta grad i centrum. Lyckas en leverantör förmedla
internt kundens krav för att omsätta detta i den tillverkade artikeln desto bättre presterar
leverantören (Konijnendijk, 1994). Före en artikel når kunden ska KOSI passera ett flertal
funktioner även vid tillfällen flera organisationer. Då KOSI passerar dessa led är det inte
ovanligt att informationen förvanskas genom att viktig information försvinner och oväsentlig
information lyfts fram (Lee & Whang, 2000).
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Problembeskrivning
Studier visar att det har skett en fundamental förändring kring produktionsstrategin då
kunderna efterfrågar ETO-artiklar i allt högre grad. Detta leder till andra behov kring
kommunikation, distribution samt försäljningskanaler då det ligger i artiklarnas natur att de
kräver en större interaktion mellan kund och leverantör kring produktutveckling och
produktion (Hampel & Mintzberg, 1996). Det faktum att produkter idag kan köpas in från alla
världsdelar medför att kunderna kan ställa högre krav gällande kvalitet samt specifik
kundservice (Driedonks, Gevers, & van Weele, 2010). ETO-strategi medför en högre
komplexitet både kring produktion och marknadsföringen hos leverantören (Konijnendijk,
1994) och även hos kunden krävs det en större interaktion där till exempel inköp sällan kan ses
som en isolerad funktion (Kraljic, 1983).
Kundens krav gällande ETO-artiklar förutsätter att funktioner hela vägen från inköps- till
marknadsavdelningen internt hos leverantörsorganisationen interagerar (Uta, Christopher, &
Godsell, 2010) och strategin kräver att fler personer är involverade än vid försäljning av
standardprodukter (Konijnendijk, 1994). Det är av yttersta vikt att det internt finns en samsyn
kring vad kunden efterfrågar (Uta, Christopher, & Godsell, 2010).
För att öka konkurrenskraften hos leverantörer som driver sin produktion med en ETO-strategi
har Gosling & Naim (2009) identifierat att hanteringen av kommunikation som en av de mer
betydande faktorerna för att nå kundnöjdhet. Vid ett behov av en ETO-artikel är det möjligt att
kunden inte har alla specifikationer klara vid den initiala kontakten med en leverantör. Initialt
kan det även finnas potential hos leverantören som inte är klarlagt för kunden (Konijnendijk,
1994). Dessa faktorer bidrar till att kommunikationen såväl internt hos leverantören som
externt från leverantörens håll mot kund är kritisk. Som det tidigare har beskrivits i bakgrunden
kräver en ETO-artikel en högre grad av interaktion med flera parter internt därmed är det
viktigt med en samsyn kring företagets primära spetskompetens.
Det är intressant från båda parternas perspektiv att utforska vilka faktorer kunden anser
påverkar upplevelsen av kommunikationen från leverantören. Bakgrunden anger att det bör
finnas en hög grad av interaktion internt hos leverantören varför det är av värde att börja
studien internt hos leverantören. Därefter studeras kundens upplevelse av kommunikationen,
samt vilka faktorer som påverkar upplevelsen, från leverantören. Studien bör vara intressant
för leverantörer som tillhandahåller ETO-artiklar då den syftar till att generera en förståelse
faktorer som påverkar kundens upplevelse av leverantören.

Syfte och frågeställningar
Problembeskrivningen visar att det mellan leverantör och kund sker kommunikation av KOSI
och att den i allra högsta grad är betydande då kunden efterfrågar ETO-artiklar. Det är även
tydligt att det krävs en gedigen intern kommunikation av KOSI vid en ETO-strategi. Det är
därför av vikt att belysa faktorer som påverkar kundens upplevelse av kommunikationen från
leverantören. Genom att leverantören får insikt i hur, om vad och med vem kunden önskar
kommunicera KOSI får leverantören en möjlighet att tillgodose kundens behov i högre
utsträckning och därmed öka kundnöjdheten genom en mer effektiv kommunikation. I vilken
grad och hur KOSI förmedlas internt mellan funktioner kan påverka leverantörens förmåga att
möta kundens krav varför det är intressant att i studien inkludera en analys av KOSIhanteringsprocessen internt hos leverantören.
Syftet med studien är att:
Bidra till en förståelse för hur kommunikationen av kundorderspecifik information sker
internt hos leverantör samt vilka faktorer påverkar kunden gällande kommunikation från
leverantör.
För att uppfylla syftet med studien två problemfrågor har utarbetats.
1.

Hur sker kommunikationen av KOSI internt hos ett företag som levererar ETOartiklar?

2. Vilka faktorer anser kunden kritiska i kommunikationen från en leverantör av
ETO-artiklar?
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Första problemfrågan aspirerar till att ge en förståelse för hur den interna processen av KOSI
medan den andra aspirerar till att ge insikt i hur kunden önskar att leverantören kommunicerar
gällande KOSI. Svaret från problemfråga ett kommer bidra med en grund för analysen av
kundens upplevelse av kommunikationen. Genom att kompilera empiri med utgångspunkt från
de angivna problemfrågorna med relevant teori bör författaren att kunna ge konkreta förslag
till hur en kommunikation kan ske från leverantör till kund för att nå en ökad kundnöjdhet.

Omfång och avgränsningar
Figur 1 visar studiens omfång och avgränsningar. Aktörerna som ingår i studien är markerade
med cirklar och därmed klargörs att underleverantörsföretaget utelämnas i studien. Även
leverantören är i detta fall en underleverantör till kunden men kallas i studien för leverantör.
Pilarna i figuren visar var det sker ett utbyte av KOSI och det är de svartmarkerade pilarna som
anger vilken del av utbytet som avses studeras och analyseras i studien. Figuren visar att det är
kommunikation internt hos leverantören samt kommunikation externt mellan leverantör och
kundföretaget som är studiens fokus.
Intern
KOSI

Underleverantör

Leverantör

Kund

Extern
KOSI

Figur 1 Studiens omfång och begränsningar
Studien avgränsas till att enbart inkludera företag, samt dess kunder, som levererar ETOartiklar. Valet baseras på att bakgrunden visar att ETO-produktionsstrategi kräver en hög grad
av kommunikation mellan de båda organisationerna.
Det sker sällan en envägskommunikation mellan leverantör och kund. Syftet med studien är att
identifiera faktorer i kommunikationen från leverantör till kund varför studien har en strikt
avgränsning till kundens upplevelse.
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Disposition
Genom studiens kapitel leds läsaren från inledning till diskussion och slutsatser. Det inledande
kapitlet ger en bakgrund till olika produktionsstrategier, hur kundkraven har förändrats genom
tiden samt hur det påverkar nivån av interaktion mellan leverantör och kund. Genom
problembeskrivningen får läsaren insikt i varför studien är intressant att genomföra. Därefter
följer en presentation av studiens syfte, mål och problemfrågor. Kapitel ett avslutas med
studiens omfång och avgränsningar där det anges att studien avgränsas till företag som
tillämpar ETO-strategi då dessa kräver en såväl djupare som mer omfattande interaktion
mellan leverantör- och kundföretaget. Avgränsningen anger även att fokus ligger på
kommunikationen internt hos leverantören samt kommunikation från leverantör till kund.
Kapitel två beskriver metod och genomförande. Studien kan beskrivas vara inspirerad av en
deduktiv forskningsansats med teori som utgångspunkt. Data har samlats in med såväl
kvantitativ som kvalitativ metod. Kapitel tre ger ett teoretiskt ramverk där teorier kring
kommunikation, differentiering av leverantörer samt industriell marknadsföring beskrivs.
Empirin som samlats för att svara på problemfrågorna presenteras i kapitel fyra. Kapitel fem
redogör för en analys av studiens problemfrågor och studien avslutas i kapitel sex med
diskussion och slutsatser av resultatet från kapitel fem. I sista kapitlet ges även förslag till
fortsatt forskning.
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens
ansats och design. Därtill görs en redogörelse för studiens datainsamling som både har en
kvalitativ och en kvantitativ karaktär. Läsaren får även en beskrivning av hur dataanalysen
har gått tillväga. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet.

Koppling mellan frågeställningar och metod
För att besvara problemfråga ett har en studie med fokusgrupper genomförts på
leverantörsföretaget. Problemfråga två besvaras genom en enkätstudie av utvalda kunder till
leverantören. För att ge en djupare förståelse kring problemområdet har studien kompletterats
med tre djupintervjuer. En litteraturstudie ger det teoretiska ramverket som med empiri
kompilerats till en analys. Analysen har slutligen mynnat ut i ett resultat samt en
diskussionsdel.
I problemfråga ett avgränsas studien till att studera den interna kommunikationen av KOSI hos
leverantören, detta för att det antas ge en grund när problemfråga två ska analyseras samt
besvaras. Figur 2 tydliggör sambandet mellan vald metod och problemfrågor.

Hur sker
kommunikation
av KOSI
internt hos ett
företag som
levererar ETOartiklar?

• fokusgrupper
• litteraturstudier

Vilka faktorer
anser kunden
kritiska i
kommunikation
från en
leverantör av
ETO-artiklar?

Bidra till en förståelse för hur
kommunikationen
av
hur
kundorderspecifik
information
sker internt hos leverantör samt
vilka faktorer påverkar kunden
gällande kommunikation från
leverantör.

• enkätstudie
• intervjuer
• litteraturstudier

Figur 2 koppling mellan problemfrågor och metod

Arbetsprocessen
Figur 3 visar de sju faserna samt en tidsaxel över hur tiden har disponerats.
Förstudie
Litteraturstudier
Datainsamling
Analys
Rapportskrivande
Framläggning
Avslut
januari

februari mars

april

maj

juni

juli

augusti

september ->

Figur 3 disposition av tid
Under första mötet med leverantörsföretaget deltog marknadschefen för koncernen som
representerar leverantörsföretaget. Hen kom fortsättningsvis att vara författarens
kontaktperson från leverantören under studiens gång. Även forskningsprojektets projektledare
tillika handledare för författaren av examensarbetet deltog i mötet. Ett utkast till ett
problemområde introducerades. Det framkom att en förstudie med en kundorganisation var
värdefullt att genomföra för att sätta in författaren i problematiken kring kommunikation
mellan leverantör och kund. I förstudiefasen genomfördes två möten med en kundorganisation
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till leverantören där inköpschef och supply chain manager var respondenter. Dessa delade på
ett engagerat sätt med sig om hinder och framgångsfaktorer när det gäller kommunikationen
från leverantörer i allmänhet. Under första mötet deltog även projektledaren för
forskningsprojektet. Utifrån förstudien sammanställdes frågor till enkäten.
Författaren inledde processen med att läsa relevant litteratur i ämnet för att få förståelse om
problematiken som kan uppstå vid en ETO-strategi gällande kommunikation mellan leverantör
och kund. Utifrån den insikten formulerades syftet vilket sedan bröts ner i två problemfrågor.
Då studien genomförs som en del av ett forskningsprojekt, är det viktigt att mål och syfte ligger
i linje med forskningen. För att säkerställa överensstämmelsen har målet och syftet diskuterats
noga med handledaren. Den ansökan som lämnades in för att söka medel till
forskningsprojektet har använts flitigt när det gäller att finna relevanta referenser.
För att samla empiri om den interna processen gällande KOSI genomfördes intervjuer i form
av fokusgrupper på tre av koncernens produktionsenheter. Under intervjuerna deltog förutom
författaren en doktorand som arbetar i forskningsprojektet. Efter intervjun gavs en visning av
produktionen på respektive enhet vilket gav en värdefull kunskap inför intervjuerna med
kunderna. Då en koncern bildar leverantörsenheten blev det en något mer komplex bild att
sätta sig in i för författaren jämfört med om det endast funnits en leverantörsenhet.

Ansats
Studien kan sägas vara inspirerad av en deduktiv forskningsansats då analysen samt resultatet
utgår från befintlig teori (Patel & Davidson, 2003). Detta visas i arbetsprocessen genom att den
inleddes med en litteraturstudie av relevant litteratur. Utifrån litteraturstudien samt förstudien
formades syfte, mål och problemfrågor. Metoderna som använts för att besvara studiens
problemfrågor samt för att nå målet har varit av både kvalitativ och kvantitativ art.
Patel & Davidsson (2003) beskriver en studie som syftar till att fylla en kunskapslucka och där
undersökningen är utforskande som en explorativ undersökning. Av Kirsty (2002) beskrivs
samma typ av studie som användbar när ”hur” eller ”varför” ska beskrivas. Det beskrivs även
att en explorativ studie innehåller någon form av experiment. Då experiment inte har använts
som metod kan studien endast kan ses som delvis explorativ.

Design
Designen av fallstudien är en flerfallstudie av en koncern med tre deltagande enheter samt
kunder till dessa. Studien antar en holistisk form där det finns en analysenhet vilken består av
kundens upplevelse.
Patel & Davidsson (2003) beskriver en fallstudie som en undersökning som innefattar en
mindre, avgränsad grupp. Fallet kan bestå av en individ, en grupp individer men även en
organisation eller flera organisationer. Det som anges känneteckna en fallstudie är att ett
helhetsperspektiv är i fokus och täckande information samlas in. I den utförda studien studeras
en organisation samt kunderna till denna och studien kan därmed ses som att uppfylla
kriterierna för en fallstudie.
Fallstudier vill beskriva något som kan vara vanligt förekommande vilket beskrivs som ”the
objective is to capture the circumstances and conditions of an everyday or commonplace
situation” av Yin (2009, s. 49). Den typen av fallstudie syftar till att ge information från en
vanligt förekommande organisation (Yin, 2009). Valet av organisation för den här studien
motiveras med att de är leverantörer av ETO-produkter och det har därmed valts på en teoretisk
grund.
Bryman & Bell (2011) anger att fallstudier ofta innebär att data samlas in både med kvalitativa
och kvantitativa metoder. Författaren har valt båda metoderna för att fånga såväl bredd som
djup i kundernas upplevelse av kommunikationen från leverantören. Patel & Davidsson (2003)
beskriver begreppet triangulering som ett arbetssätt där data samlas in med flera olika metoder.
Genom att samla in data med kvalitativa såväl som kvantitativa metoder i studien kan det ses
som en aspiration till triangulering.

6

Metod och genomförande
Genom att författaren har valt att genomföra en fallstudie kan en såväl djupare och bredare
förståelse för hur kommunikationen upplevs uppnås.

Datainsamling
Datainsamlingen har skett på tre utvalda leverantörsenheter tillhörande en koncern och på
utvalda kunderföretag till dessa. Kunderna i kvantitativa studien valdes ut av leverantörens
business development managers (BDM) medan marknadschefen valde ut de kunder kunder
som deltog även i den kvalitativa delen av studien. Kriterier för att bli utvald var att kunderna
antingen var relativt nya eller hade potential att växa med nya affärer.
För att besvara problemfråga ett: Hur sker kommunikationen av KOSI internt hos ett företag
som levererar ETO-artiklar? har fokusgrupper genomförts på tre av leverantörsenheterna.
Problemfråga två: Vilka faktorer anser kunden är kritiska i kommunikationen från en
leverantör av ETO-artiklar? besvaras genom dels en kvantitativ enkätstudie och dels genom en
kvalitativ intervjustudie.
Den kvantitativa delen av studien som genomförts syftar till att fånga bredden av upplevelsen
medan den kvalitativa delen syftar till att ge en djupare förståelse vilket tydliggörs vidare i
delkapitel 2.8, 2.9 samt 2.10. Till grund för analysen har ett teoretiskt ramverk skapats vilket
beskrivs i kapitel 2.7. Då det kan röra sig om känsliga uppgifter har etikaspekten i datainsamling
varit viktig vilket beskrivs vidare i kapitel 2.5.1.

2.5.1

Etik i datainsamlingen

Myers (2013) diskuterar etik kring insamlande av data. Han förespråkar att respondenten ska
få vetskap om syftet med studien samt hur resultatet kommer behandlas. De respondenter som
deltagit i studien har i ett introduktionsmail från marknadschefen fått syftet för studien
klargjort. När författaren kontaktade respondenterna inför intervjuerna klargjordes återigen
syftet med studien, syftet med intervjun samt hur datan skulle komma behandlas. Detsamma
klargjordes i introduktionen till enkäten. Där angavs även författarens kontaktuppgifter om
frågor skulle uppstå.
I Bryman & Bell (2011) nämns fem aspekter av etik i forskning. Dessa är:
•

informationskravet

•

samtyckeskravet

•

konfidentialitets- eller anonymitetskravet

•

nyttjandekravet

•

falska förespeglingar

Informationskravet bör ses som tidigare beskrivits uppfyllt. Samtyckeskravet där respondenten
har rätt att avbryta eller att välja att inte delta uppfylldes även det då respondenterna deltog av
fri vilja. Konfidentialitets- eller anonymitetskravet diskuteras vidare i delkapitel 2.8 samt 2.9.
Nyttjandekravet uppfylls på så sätt att datan endast kommer att användas till studien samt till
vidare forskning. Det sist nämnda, falska förespeglingar, uppfylldes genom att respondenterna
har fått sanningsenlig information gällande studien och fortsatt användning av den insamlade
datan.
Respondenternas anonymitet i examensarbetet var viktig med tanke på att en del frågor kan ha
upplevts vara av känslig karaktär. Författaren var även noga med att inte röja vilken respondent
som angett vilka svar för leverantörsorganisationen, detta för att respektera den anonymitet
som utlovats.

2.5.2

Litteraturstudier

Då examensarbetet genomförs som en del av ett forskningsprojekt är det viktigt att teorin går i
linje med den forskningen som bedrivs. Därför har ”growing pearls”, där referenser hittas
genom befintliga källor, nyttjats.
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Metod och genomförande
Detta tillsammans med en mindre omfattande litteraturstudie inom områdena: engineer to
order, kundorderspecifik information samt relationer mellan kund och leverantör har skapat
ett teoretiskt ramverk för att senare ligga till en grund för analysen.
Det visade sig vara svårt att finna litteratur kring det specifika problemet gällande
kommunikation mellan kund och leverantör vid ETO-strategi varför mer generella teorier kring
kommunikation har använts.

2.5.3

Fokusgrupper

När data som gäller ett specifikt fenomen ska samlas in förespråkar Stewart & Shamdasani,
(2015) att intervjuer individuellt eller i grupp tillämpas. Även Williamson (2002) diskuterar att
syftet med fokusgrupper är att samla information. Det anses vara ett utmärkt sätt att få en
djupare kunskap om ett outforskat ämne och för att identifiera specifika företeelser, möjligheter
och problemområden (Stewart & Shamdasani, 2015).
Något som karaktäriserar nyttan av fokusgrupper är att de fångar informationsprocesser samt
beslutsförfarandet. Genom att deltagarna interagerar med varandra under intervjutillfället ger
det även en möjlighet till att fånga mer information än vad som kunde ha varit möjligt vid
individuella intervjuer (Stewart & Shamdasani, 2015). Det är även möjligt att göra viktiga
kopplingar vid fokusgrupper (Williamson, 2002). Nackdelarna vid fokusgrupper kan vara att
det är någon deltagare som är mer dominant (Williamson, 2002).
I Williamson (2002) diskuteras att små grupper med färre än sex deltagare kan produktiviteten
bli sämre om deltagarna inte är mycket engagerade i ämnet. Då ämnet i den här studien i allra
högsta grad är relevant för deltagarna borde detta problem inte appliceras i det fallet.
För att besvara problemfrågan gällande hur kundorderspecifik information förmedlas internt
användes fokusgruppsintervjuer då det kan förväntas ge information om den interna processen.

2.5.4

Enkäter

Genom att besvara problemfråga två vill författaren få ett holistiskt grepp av upplevelsen av
kommunikationen varför en enkätstudie genomfördes. Det var möjligt att samla in,
administrera och analysera en större mängd data. För att undvika att frågorna var svårtolkade
eller otydliga testades testats av såväl programstudenter vid logistik och ledning som lärare på
avdelningen för industriell organisation och produktion. Ett introduktionsmail sändes ut av
marknadschefen för leverantörsföretaget där författaren, forskningsprojektet och syftet med
examensarbetet introducerades. Detta bör enligt Bryman & Bell (2011) reducera risken för
bortfall.
Enkäten konstruerades och administrerades i ett program tillhandahållet av företaget Netigate
vilket författaren fick tillgång till av leverantörsföretaget.
Frågorna i enkäten höll en hög grad av standardisering men den innehöll även öppna frågor där
respondenten fick svara fritt. Standardisering benämns av Patel & Davidsson (2003) som i
vilken grad lika frågor ställs i samma ordning till olika respondenter. Det nämns även att en
hög standardisering underlättar vid en jämförelse och det är till nytta då studien vill visa på
likheter och skillnader i upplevelsen av kommunikationen. När det gäller graden av
strukturering benämns det av Patel & Davidsson (2003) det utrymme respondenten har att
svara inom. Enkätstudien som har utförts av författaren höll en hög grad av strukturering med
en sjugradig skala som sträckte sig från mycket dålig till mycket bra.
För att besvara problemfråga två har därmed en enkätstudie genomförts som förväntas ge en
bred uppfattning om hur kommunikationen från leverantören upplevs. Enkäterna förväntas
även kunna ge information som kompilerat med teorin kan uppnå målet för studien.

2.5.5

Djupintervjuer

Syftet med djupintervjuerna var att få ta del av en kunds upplevelse av kommunikationen med
en leverantör och då är enligt Patel & Davidsson (2003) en kvalitativ intervju med låg grad av
standardisering mest lämplig.
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Metod och genomförande
Samtliga intervjuer har spelats in, vilket också har informerats om i det introduktionsmail som
sändes ut före intervjun. Enligt Patel (2003) kan det faktum att respondenten blir inspelad
spela en hämmande roll men för att motverka detta så informerades respondenten om att det
enbart var i syfte för att intervjun skulle kunna analyseras utan att viktig information gick
förlorad. I samtliga fall där resultatet från intervjuerna redovisas är respondenterna
avidentifierade. Inspelningen skedde via en applikation i en mobiltelefon.
Under intervjuerna användes öppna frågor med låg grad av standardisering samt strukturering.
Det ger respondenten ett utrymme att ge oförutsedda svar eller reaktioner (Bryman & Bell,
2011) och den typen av frågor är användbara när forskaren önskar göra en kvalitativ analys av
resultatet (Patel & Davidson, 2003). Figur 4 visar intervjuade funktioner, syfte samt
tidsåtgången
för
intervjun.

Intervjuförteckning
Enhet/respondent Funktion

Syfte för intervjun Tidsåtgång

Respondent 5
Respondent 5
Enhet A
Enhet B
Enhet C
Respondent 2
Respondent 3
Respondent 7

förstudie
förstudie
intern kommunikation
intern kommunikation
intern kommunikation
kundens upplevelse
kundens upplevelse
kundens upplevelse

logistikansvarig, strategiskt inköp
logistikansvarig, strategiskt inköp
platschef, teknisk säljare
platschef, produktions/logistikchef
platschef, teknisk säljare
projektledare
strategiskt inköp
strategiskt inköp

90 min
60 min
75 min
60 min
70 min
60 min
60 min
60 min

Figur 4 intervjuförteckning

Studiens dataanalys
Stewart & Shamdasani (2015) hävdar att en mer detaljerad analys av fokusintervjuer ibland är
överflödig. Då målet med fokusintervjuerna i studien är att beskriva hur KOSI överförs internt
har datan inte analyserats utan redovisas i en mer beskrivande form.
Enkätstudien har bidragit med kvantitativ, även till viss del kvalitativ, data då den bestod av
såväl öppna som slutna frågor. Den kvantitativa delen har analyserats i en intervallskala där
olikheter och likheter har identifierats gällande kundernas upplevelse av kommunikationen
från leverantören. Dessa har sedan presenterats i stolpdiagram samt i de fall det är relevant
med ett medelvärde. Den kvalitativa datan från enkäterna har tillsammans med
djupintervjuerna analyserats med en tematisk analysmetod. Bryman (2008) beskriver tematisk
analysmetod som att centrala teman och subteman identifieras.
Både gällande enkätstudien samt djupintervjuerna har analysen skett på individnivå medan
resultatet aspirerar till att beskrivas på organisationsnivå. Respondenterna har, såväl i enkäten
som under intervjuerna, har uppmanats att ha i åtanke hur kommunikationen från
leverantören påverkar deras organisation. Studiens analysenhet är kunden och dess upplevelse
av kommunikationen. Då data har samlats in med olika metoder kan det anses att analysen har
skett med en triangulering (Patel & Davidson, 2003).

Trovärdighet
Det kan finnas en svaghet med att en författare genomför en hel studie. För att kringgå
problemet har handledaren samt doktoranden som deltagit vid datainsamlingen agerat
diskussionspartners.
För att stärka reabiliteten är metodkapitlet utförligt beskrivet med valda metoder och
motivering för dessa val, detta i linje med Yin (2007).
Bryman & Bell (2011) beskriver fyra delkriterier som avgör en studies trovärdighet.
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Metod och genomförande
Tillförlitlighet beskrivs som hur studien uppfattas av andra som tar del av den. En metod för
att säkerställa tillförlitligheten är triangulering, vilket innebär att en eller flera metoder används
för att säkra den insamlade datan (Bryman & Bell, 2011). I den del där kundens upplevelse
gällande kommunikation från leverantör har undersökt har det skett med en enkätstudie samt
en kompletterande intervjustudie varpå tillförlitligheten skulle kunna ses som delvis säkrad.
När det gäller undersökningen av den interna processen gällande KOSI var respondenterna
delaktiga i att rita upp processen samt fick de ge återkoppling på figurer samt text som återger
processen.
Överförbarhet beskrivs som graden av att resultatet av en studie kan appliceras i någon annan
kontext (Bryman & Bell, 2011). Patel & Davidsson (2003) diskuterar att hur fallen i en fallstudie
har valts ut avgör om resultatet kan ses som överförbart. Det finns ett krav på att en population
av fall har identifierats och ur denna har ett slumpmässigt urval gjorts för att kunna diskutera
möjligheten att överföra resultatet. Valet av fall i den här studien har inte valts på de grunder
som tillåter att resultatet direkt kan ses som överförbart. Dock ger den ett bidrag till att beskriva
hur en kommunikation kan upplevas denna kan värderas av läsaren som applicerbar i liknande
kontext kring ETO-artiklar.
Pålitlighet beskrivs som i den mån alla faser i studiens arbetsprocess har redogjorts för
(Bryman & Bell, 2011). Metodavsnittet i studien beskriver såväl metodval samt motivering för
dessa. Arbetsprocessen är beskriven i Figur 3 samt visas i Figur 4 vilka funktioner som
intervjuats.
Konfirmering eller bekräftelse beskrivs som att den som utför studien i största möjliga mån
agerar objektivt. Det är ytterst viktigt att författaren har insikt i att det är omöjligt att uppnå
fullständig objektivitet samt att det är möjligt att författaren kan ha påverkat utfallet i svaren
från respondenterna (Bryman & Bell, 2011). Då författaren inte hade någon tidigare koppling
till leverantörsföretaget och därmed inte någon relation till de respondenter som deltog kan det
ha bidragit till en mer ärlig respons. Det kan vara bidragande till en verklighetsnära beskrivning
av den interna processen gällande KOSI, dock kvarstår risken att respondenterna har givit de
svar de trodde att koncernledningen ville ha.
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3

Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund som senare kommer vara en utgångspunkt i analysen. Ämnets
karaktär kräver att teorierna både behandlar områden som relationer och kommunikation
vilka inte är traditionellt ingenjörsmässiga ämnen.

Koppling mellan frågeställningar och teori
Kopplingen mellan studiens frågeställningar och tillämpad teori visas Figur 5.

Hur sker kommunikationen
av KOSI internt hos ett
företag som levererar ETOartiklar?
• Intern/extern kommunikation
• Differentiering av
leverantörer
• Relationsmarknadsföring

Vilka faktorer anser kunden
kritiska i kommunikationen
från en leverantör av ETOartiklar?
• Extern kommunikation
• Leverantörs- och
kundrelationer
• Differentiering av
leverantörer

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori

Kommunikation
3.2.1

Intern kommunikation

I ett företag kan finnas skilda kulturer mellan avdelningar vilket kan det leda till brister i
kommunikationen. Kulturskillnaderna kan uppstå när interaktionen mellan de olika
avdelningarna brister. För att motverka problemet krävs det ett tätt samarbete mellan till
exempel marknadsavdelning och produktionen (Konijnendijk, 1994). Det talas inte alltid
samma språk mellan funktionerna utan säljteamet kan referera till kunderna medan
produktionsansvariga mer talar om produktionstekniska faktorer, där de båda parterna vill
optimera utifrån sina verksamheter (Hampel & Mintzberg, 1996).

3.2.2

Extern kommunikation

I den initiala kontakten kan en intensiv kommunikation vara viktigt för att forma ett bra
framtida samarbete mellan två organisationer (Wagner & Boutellier, 2002).
Tre aspekter gällande kommunikation mellan organisationer är:
•

kvalitén

•

omfattningen

•

delaktighet

En studie visar att när dessa tre aspekter uppfylls blir kundnöjdheten högre. Brister
kommunikationen gällande kvalitet eller då det saknas en delaktighet i att formulera
gemensamma mål och planer kan relationen mellan leverantör och kund påverkas negativt.
Kommunikationen är en viktig kanal för att formulera framtida intentioner och den påverkar
även benägenheten att bygga ett gemensamt förtroende och engagemang (Mohr & Spekman,
1994).
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3.2.2.1

Kvalitén

En effektiv kommunikation från leverantör till kund spelar redan i selektionsfasen en stor roll
då en kund ska investera i en ny relation (Claycomb & Frankwick, 2008). När det gäller
kvaliteten är det en av nyckelfaktorerna till en lyckad kommunikation, inte minst i den initiala
fasen (Mohr & Spekman, 1994; Heikkilä, 2002). Kommunikationen ska fokusera på att
kundens prioriteringar och på att öka kundnöjdheten (Dwyer, Oh, & Schurr, 1987). Graden av
tillförlitligheten i informationen från leverantören påverkar i allra högsta grad effektiviteten
hos kunden (Heikkilä, 2002). Vid kommunikation överförs det information och när den
passerar olika led kommer mindre önskvärda detaljer adderas samtidigt som sådant som är av
betydelse förloras, detta kan refereras till brus. Detta brus kan ha en betydande påverkan på
kvalitén gällande kommunikation (Weaver, 1949).
3.2.2.2

Omfattningen av informationsdelningen

Informationsdelning innebär av vilken grad kritisk och ofta konfidentiell information delas
mellan parterna (Mohr & Spekman, 1994). Från leverantörens aspekt är det viktigt att veta om
kunden kommer intensifiera tillverkningen alternativt fasa ut produkten med den levererade
artikeln samt i vilken riktning kunden planerar sin organisation (Dwyer, Oh, & Schurr, 1987).
Heikkilä (2002) konstaterar i en studie att även om en kvantitativ mängd av
informationsdelning är nödvändig för att nå en väl fungerande kommunikation mellan
leverantör och kund så är det kvalitén på kommunikationen som är avgörande.
3.2.2.3

Delaktighet

Delaktighet refererar till i vilken grad de båda parterna engagerar sig i gemensam planering och
att sträva mot gemensamma mål. Det finns ett större behov för engagemang och delaktighet i
grad med parternas påverkan till konkurrens ökar. Delaktighet i planering bäddar för att en
samsyn i förväntningar skapas och detta skapar i sin tur ett engagemang i att nå gemensamma
mål. Delaktighet bidrar till en förståelse för parternas strategiska beslut (Dwyer, Oh, & Schurr,
1987) samt till högre effektivitet och kundnöjdhet (Heikkilä, 2002)

Leverantörs- och kundrelationer
Genom marknadsföring söker företag att skapa en relation till sina kunder (Hampel &
Mintzberg, 1996). Det är av största vikt att leverantören tidigt skapar sig en förståelse för vad
kunden söker (Holweg & Frits, 2001). Genom att kund och leverantör blir mer involverade vid
en ETO-situation kan en närmare relation formas, där båda parter bör gynnas, och där båda
parter även påverkar varandra i beslutsfattande (Hampel & Mintzberg, 1996). Genom en väl
utvecklad integration mellan leverantör och kund delar de båda parterna såväl historia som ett
gemensamt framtida intresse (Dwyer, Oh, & Schurr, 1987). En nära relation till kunden byggs
till en stor del genom att kommunicera värdefull information som inte enbart inkluderar
information gällande produkten utan även gällande förväntningar på gemensamma
prestationer (Morgan & Hunt, 1994).
För att nå hög kundnöjdhet är medvetenheten hos leverantören av vad den enskilda kunden
önskar och behöver kritisk. Det är en mer komplex situation för leverantören när kundernas
behov varierar och leverantören erbjuder annat än standardartiklar. För att möta efterfrågan
på ett effektivt sätt är en god samverkan mellan leverantör och kund nödvändig och det är även
nödvändigt att leverantören anpassar vad de erbjuder efter kundens behov (Heikkilä, 2002).
Heikkilä (2002) har arbetat fram en modell, Figur 6, som visar hur en leverantör kan arbeta
med efterfrågankedjan för att nå hög kundnöjdhet. Flödet av information visar sig vara en viktig
faktor som har en stark påverkan på effektiviteten.
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Figur 6 The model of demand chain management (Heikkilä, 2002)
Ellis (2011) beskriver viktiga områden att beakta när en relation ska byggas från en leverantör
till en kund. Dessa är följande:
•

ett långsiktigt perspektiv

•

förtroende

•

engagemang

•

kommunikation

•

kundservice

•

gemensamma fördelar

Det långsiktiga perspektivet beskrivs som nödvändigt då det kan komma större kostnader kring
att bygga nya relationer jämfört med att underhålla de befintliga. Förtroendet utvecklas genom
social interaktion och kan vara mer betydelsefull än till exempel kontrakt. Engagemang från
leverantörens sida kan leda till att kunden inte överväger att utforska alternativa
konkurrerande leverantörer. Genom att leverantör och kund kommunicerar formas en
gemensam kunskapsplattform vilken kommder de båda parterna till nytta samt stärker
relationen. Leverantörsorganisationen bör sträva efter att ett flertal funktioner inom
organisationen, såsom till exemple logistik och produktion, arbetar för att öka kundservicen.
Relationen bör baseras på gemensamma fördelar som ger en win-win situation där såväl
kvalitet som långsiktighet spelar roll (Ellis, 2011).

Differentiering av leverantörer
Kraljic (1983) beskriver hur ett företags behov av att hantera sina leverantörsrelationer kan ses
bero på två faktorer. Den första faktorn beskrivs som:
“the strategic importance of purchasing in terms of the value added by product line,
the percentage of raw materials in total costs and their impact of profitability”
(Kraljic, 1983, s. 110)
Faktor två beskrivs enligt följande;
“the complexity of the supply market gauged by supply scarcity, pace of technology
and/or materials substitution, entry barriers, logistics coes or complexity, and
monopoly or oligopoly conditions” (Kraljic, 1983, s. 110).
Kraljic (1983) anger att genom fyra steg kan en leverantör klassificeras och en lämplig form av
relation utarbetas. De fyra stegen är:
1.

Klassificera- till exempel enligt volym, procent av totala inköpskostnaden eller
påverkan på produktkvalitén
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2. Analysera marknaden- tillgång till material både gällande kvantitet och kvalitet.
3. Positionera- identifiera leverantörens styrkor samt tillgång på marknaden.
4. Agera- en eller flera leverantörer av samma komponent, accepterat pris, alternativa
leverantörer, välja ut strategiska leverantörer.

Figur 7 Kralics Matris (Hawkings, Gravier, & Powley, 2011)

Bäckstrand (2012) nämner att Beer förklarar att Kraljics matris har utvecklats som en praktisk
modell för att differentiera leverantörer och syftet med modellen är att avgöra hur nära relation
till leverantören som är lämplig. Hawkings, Gravier, & Powley (2011) förklarar att matrisen
tydliggör för kunden vilken inverkan leverantören och dess levererade artiklar har på
organisationen gällande konkurrensfördelar samt komplexiteten gällande tillgång. Det är
tydligt att alla leverantörer inte kan eller bör få samma uppmärksamhet och det är inte heller
möjligt att upprätthålla en nära relation med en stor mängd leverantörer (Wagner & Boutellier,
2002).

Relationsmarknadsföring
Marknadsföring som är relationsorienterad, relationsmarknadsföring, kan ses som en process
som identifierar och etablerar, underhåller, förstärker och om det skulle vara nödvändigt
avslutar relationer med kunder eller andra intressenter (Grönroos, 1989). Vidare Grönroos
definierar (1994) relationsmarknadsföring som följande:
”Marketing is to establish, maintain, and enhance relationships with customers and
other partners, at a profit, so that the objectives of the parties involved are met. This
is achieved by a mutual exchange and fulfilment of promises” (Grönroos, 1994, s. 9).
Relationsmarknadsföringen kan reducera den upplevda ekonomiska och/eller sociala risken
som det innebär att köpa produkter som kräver en utökad interaktion mellan leverantör och
kund (Gordon, McKeage, & Fox, 1998).
Relationsmarknadsföring baseras på att, förutom erbjuda en produkt till kunden, bringa
ytterligare ett värde för då båda parterna genom relationen. En etablerad relation kan tillåta
kunden att känna säkerhet och kontroll samt en känsla av tillförlitlighet. Relationen kan även
leda till minimerade risker i inköpet med reducerade kostnader som följd för kunden
(Grönroos, 2004).
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Det är sällan som pris per enhet ger en långvarig konkurrensfördel utan det är nödvändigt för
leverantören att utveckla samt möta de krav och den service som kunden önskar (Grönroos,
2004). Inte heller produktutveckling kan numera ses som ett konkurrensmedel för en
leverantör utan det är snarare till exempel kundunik design, effektiv logistik och leverans,
hantering av förfrågningar, förmånliga faktureringsavtal, eftermarknadsservice och underhåll
samt hantering av returer som bör lyftas fram i marknadsföringen (Grönroos, 2004).
Genom en relationsmarknadsföringsstrategi tenderar focus flyttas från ett kortsiktigt
perspektiv till ett långsiktigt. Den ger interaktionsprocessen och kvalitén på kommunikationen
en större betydelse vilket leder till i förlängningen att det inte är enbart den tekniska
skickligheten som är avgörande vid valet av en leverantör (Grönroos, 2004).
Grönroos (2004) har identifierat tre fokusområden för en lyckad implementering av
relationsmarknadsföring:
•

fokus är interaktionsprocessen

•

en planerad kommunikationsprocess som stödjer utvecklingen av relationen

•

ett ökat kundvärde som direkt följd av relationsmarknadsföringen

En organisation kan konkurrera med till exempel innovationskraft eller flexibilitet. Att enbart
konkurera med pris eller kvalitet är sällan tillräckligt då teknologi och produktionsstrategier
är enkla att kopiera. Det är med andra ord viktigt för leverantören att kommunicera sina
kapabiliteter som kan tillföra ett ytterligare värde för kunden (Hayes & Pisano, 1994).
När företag integreras i varandras verksamheter i en affärsmässig relation sker det för att skapa
ett ökat värde. Det har under de senaste 15 åren skett en utveckling där supply chain
management, demand chain management och marknadsavdelningen arbetar mer integrerat.
Samtliga av de tre funktionernas syftar till att överbrygga gapet mellan materialförsörjningen
och marknaden genom att antingen minska ledtiden, öka flexibiliteten eller genom att
differentiera kunder. Genom en integration mellan de olika funktionerna kan strategier för ett
ökat kundvärde skapas med relationen till kunden som plattform (Uta, Christopher, & Godsell,
2010). Processer utförda av supply chain- eller av marknadsavdelningen kan inte alltid
separeras som rena flödes eller marknadsföringsaktiviteter då det ligger i deras natur att vara
tvärfunktionella (Srivastava, Shervani, & Fahey, 1999).
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Kapitlet inleder med en översiktlig beskrivning av fallstudiens leverantörsorganisation samt
en kort beskrivning av verksamheten. Vidare redovisas empirin som samlats in för att ge svar
på studiens frågeställningar. Kapitlet har delats upp i den interna processen av KOSI följt av
respondenternas upplevelse av kommunikationen från leverantören.

Verksamhetsbeskrivning
Studien är genomförd i ett nära samarbete med en svensk privatägd industrikoncern med sju
tillverkningsenheter i södra Sverige, en i Polen samt en i Shanghai. Koncernen utgör
leverantörsföretaget i studien och det är den och dess kunder som har studerats för insamling
av empiri. Leverantörsföretaget är i en expansiv fas och vill arbeta mer strategiskt med sina
kunder för att öka kundnöjdheten därmed har de funnit ett intresse i att delta i studien.
Koncernens enheter erbjuder tjänster från idé, produktutveckling till serietillverkning och
montering. Produktionen består bland annat av skärande bearbetning i metall och plast,
avancerad svetsning samt bockning av plåt. De erbjuder även viss ytbehandlingar,
formsprutning av plast samt montering. De segment som koncernen önskar att vara
verksamma inom är energi & miljö, entreprenadmaskiner, medicinteknik, försvarsindustrin,
förpackningsindustrin samt livsmedelsindustrin. Koncernen har ett huvudkontor där centrala
funktioner återfinns medan enheterna har funktioner som platschef, tekniskt sälj, logistikchef,
kvalitetsansvarig samt ekonomiansvarig. Studien inbegriper tre av koncernens enheter.

Intern process av KOSI vid en ny kund.
Leverantörens business development managers (BDM) arbetar centralt inom koncernen och
deras huvuduppuppgift är att söka upp nya affärer inom de segment som koncernen vill verka
inom. Gemensamt för de tre enheterna i studien är att kunden ofta kontaktar leverantören
centralt via marknadschefen eller BDM men det händer även att kunden direkt kontaktar en av
tillverkningsenheterna. Inte sällan har kunden genom referensföretag fått upp intresset för
leverantören. BDM avgör i ett initialt skede huruvida kunden tillhör ett av de sex tidigare
nämnda segmenten och därmed passar in i koncernens organisation. Om kunden anses
intressant kontaktar BDM en lämplig enhet inom koncernen för vidare diskussion.

4.2.1

Intern process enhet A

Enhet A riktar sig mot montering av maskiner samt utrustning inom segmenten
entreprenadmaskiner, försvarsindustrin samt energi & miljö. Figur 8 visar processen gällande
intern kommunikation vid en ny kundförfrågan.

Figur 8 Intern kommunikationsprocess vid ny kund, enhet A
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I ett första skede får platschefen och tekniskt sälj den kundorderunika informationen via
business development manager (BDM). Platschefen och tekniskt sälj diskuterar om affären kan
vara intressant för enheten. Aspekter som läggs vikt vid är standarder, krav, monteringstimmar
samt volym. De utför en tekniskt samt ekonomisk riskanalys. I processen kan även ekonomi
och BDM inblandad. BDM får återkoppling från enheten och återkopplar därefter till kund.
Efter den formella förfrågan från kunden formas en projektgrupp hos enheten. Denna grupp
speglas ofta liknande hos kunden. Tekniskt sälj, som antar projektledarrollen, ansvarar för en
checklista som kan ses som en kravlista som ställs mot kund. Listan säkerställer att viktig KOSI
inte missas. Projektgruppen gör en andra djupare riskanalys där även produktionsteknik och
kvalitet deltar. De ser bland annat över ledtider, nödvändig utrustning,
monteringsinstruktioner, spårbarhet och eventuella kemikalier. I det här läget har funktioner
hos enhet A direkt kontakt med funktioner hos kundens enhet. En formell offert skickas till
kund.
Efter att ordern inkommit arbetar projektgruppen vidare med ledtider, kvalitetsberedning,
produktionsberedning, därefter ges ett orderinkännande. Produktionschefen får en intern
order av tekniskt sälj. Hen ansvarar då för utbildning av monteringspersonal samt
iordningsställande av produktionsyta.
Genom att arbeta tvärfunktionellt identifieras fler risker genom att ett flertal funktioner från
enheten deltar i projektet. Enheten vill gärna komma in tidigt i kundens projekt för att kunna
vara med och påverka produktens utformning. Framförallt kan de då påverka att monteringen
inte skenar i pris samt att den kan produceras rätt i deras verksamhet. Respondenterna arbetar
för att ha en god kommunikation och en närhet till kunden och de ser att det är viktigt att arbeta
med den personliga relationen med kunden.

4.2.2

Intern process enhet B

Enhet B arbetar inom plåtbearbetning, bockning och svetsning. Enheten levererar medelstora
serier, från prototyp till produkt. De verkar inom ett flertal av de segment där koncernen verkar.
Figur 9 visar den interna kommunikationsprocessen i enhet B.

Figur 9 Intern kommunikationsprocess vid ny kund, enhet B
Vid en förfrågan kontaktar BDM tekniskt sälj. Hen kontaktar därefter kunden för diskussion av
produktionsunderlag, årsvolym, önskade ledtider, eventuell förfrågan om buffertlager,
ritningar och annat nödvändigt underlag för att kunna ge en offert. Tekniskt sälj kan internt
kontakta konstruktion/produktionsteknik, inköp och platschef för att kunna skicka en korrekt
offert.
När ordern kommer hanterar produktions/logistikchefen den och då ses även den tänkta
beredningen över. Om det finns frågetecken kring beredningen kontaktar tekniskt sälj kunden.
När produktionstekniken är klar startar produktionen. I de fall produkten är ny kan det ske
diskussioner med kund kring oklarheter och då kan ett flertal funktioner vid enheten kontakta
kunden.
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På enheten sker dagliga pulsmöten där störningar fångas upp från operatörer. Under intervjun
framkommer det att det finns många störningar och en anledning till detta kan vara att det
finns för lite kontakt mellan tekniskt sälj och konstruktion/produktionsteknik före artikeln
produktionssätts.
Under
intervjun
reflekterar
respondenterna
om
att
konstruktion/produktionsteknik borde kommunicera mer med produktionsoperatörerna före
artikeln sätts i produktion då det ger operatörerna möjlighet att ge feedback och på så sätt
förebygga brister. Detta är ett pågående förbättringsarbete inom enheten.

4.2.3

Intern process enhet C

Enhet C riktar in sig mot skärande bearbetning av aluminium, stål, rostfritt, och plast, främst
inom segmenten: försvar, medicin och livsmedel. Enhetens interna kommunikationsprocess
gällande KOSI då en ny produkt ska implementeras i produktionen visas i Figur 10 Intern
kommunikationsprocess vid ny kund, enhet CFigur 10.

Figur 10 Intern kommunikationsprocess vid ny kund, enhet C
När tekniskt sälj får en förfrågan, direkt från kund eller från BDM, tar hen även del av den
tekniska specifikationen.
Efter tekniskt sälj fått förfrågan från kund gör hen en första mindre omfattande riskanalys.
Analysen består till stor del av reda ut om den nya artikeln kan tillverkas i enhetens maskinpark.
Affären klassas i ett, två och tre där tre är den mest riskfyllda samt komplexa. Enheten ser klass
tre artiklar som tillfällen att utvecklas och förfina sin kompetens. En andra, djupare, riskanalys
genomförs av ett tvärfunktionellt team. I analysen medverkar konstruktörer,
programmeringstekniker, kvalitet samt produktionstekniker. Därefter lämnas en offert. Från
enhetens håll är det främst tekniskt sälj som har kontakt med kunden men vid specifika frågor
tar även andra funktioner kontakt.
Efter mottagen order skapas ett projekt på enheten. I projektet deltar TS, produktionsteknik,
kvalitet/mätteknik och inköp. Projektet drivs av en dedikerad projektledare vars enda funktion
är att leda nya kundprojekt. Projektledaren arbetar och kommunicerar inte med kunden.
Operatörer deltar i projektarbetet beroende på omfattningen av projektet.
Projektledaren följer produktionsplanen för hålla tidsramarna gällande aktiviteter i projektet.
Hen fungerar även som en pådrivare för att aktiviteter ska vara klara i tid. Artikeln
produktionssätts parallellt med att projektet fortgår.
Riskanalyserna syftar till att identifiera och hantera problem före artikeln sätts i produktion.
Genom att arbeta med dessa på ett strukturerat sätt har enheten lyckats få färre störningar vid
införandet av nya produkter i produktionen och de anser att trots att det läggs stora resurser i
projektet så ger det en tidsbesparing i slutändan. Respondenterna resonerar även över att
kulturen inom enheten har påverkats efter att de började arbeta mer i projektform. Det har
blivit en trevligare arbetssituation, färre problem samt mindre övertid. När det gäller
operatörernas deltagande i projektet har det givit ett större engagemang och vinningen har även
blivit att de är mer förberedda när produkten kommer ut i produktion.
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Under intervjun med enhet C angavs att genom att arbeta med riskanalyser har
leveranssäkerheten ökat. Respondenterna angav även att arbetet har lett till trevligare samtal
med kunden där fokus kan ligga på framtid snarare än på problem.

Empiri från enkäterna- kundens upplevelse av kommunikationen
4.3.1

Inledande frågor

De funktioner som besvarat enkäten i kundorganisationen är strategiskt inköp eller
motsvarande. Svarsfrekvensen är 79% med 63% slutförda enkätsvar.
Fördelningen över hur länge funktionerna har varit i kontakt med leverantören är följande:
•

Mindre än 1 år 20 %

•

1-3 år 53,33 %

•

Mer än 4 år 26,67%

Hur ofta är du i kontakt med följande funktioner hos leverantören?

Diagram 1, Diagram 2,
Diagram 3, Diagram 4 samt Diagram 5 visar frekvensen över hur ofta respondenten är i kontakt
med olika funktioner hos leverantörsenheten.
Diagram 1Frekvens på kontakt från kund till leverantör angående försäljning
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70%
60%
50%
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Diagram 2 Frekvens på kontakt från kund till leverantör angående utveckling

Utveckling
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Diagram 3 Frekvens på kontakt från kund till leverantör angående produktionsteknik
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Diagram 4 Frekvens på kontakt från kund till leverantör angående kvalitet
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Diagram 5 Frekvens på kontakt från kund till leverantör angående logistik/leverans
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Från kommentarerna till frågan vilka andra som respondenterna kommer i kontakt med hos
leverantören anges marknadsavdelningen, koncernledningen samt ekonomiavdelningen.
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Diagram 6 redovisar resultatet för om respondenterna upplever att de får likvärdiga svar från
de olika funktionerna hos leverantörsenheten. Majoriteten av respondenter upplever att de i
hög grad får likvärdiga svar från leverantören oberoende av vem de kontaktar.
Diagram 6 Upplevelsen av likvärdiga svar

Medelvärde: 5,38.
I kommentarerna till frågan anges: olika funktioner inte uppdaterar varandra särskilt ofta samt
att det skiljer sig hur de olika enheterna hanterar frågor.
Respondent 11 nämner:
”Kommunicerar man inte internt så tror jag inte man kan leverera bra produkter”
Diagram 7 klargör att det är ett flertal funktioner från kundenheten som har kontakt med
leverantörsorganisationen.
Diagram 7 Funktioner från kund som har kontakt med leverantören
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4.3.2

Artikelspecifika frågor

Följande fråga syftar till att bena ut om leverantören och respondenten har samma uppfattning
om artikelns karaktär. Leverantören anger att de levererar endast ETO-artiklar. Diagram 8 ger
respondenternas svar och den visar att majoriteten anser att det är en ETO-artikel som
levereras.
Diagram 8 Respondentens syn på produktens karaktär hos leverantören

Diagram 9 visar i vilket stadie leverantören involverades. Majoriteteten av kunderna
involverade leverantören i produktutvecklingsfasen.
Diagram 9 Stadie då leverantören involverades

Från kommentarerna till frågan kommer följande citat från respondent 6 ”I en tidig
produktionsfas i syfte att använda deras expertis”.
Diagram 10 visar att majoriteten, medelvärde 5,4 av 7, av respondenterna upplever att
leverantören kommunicerar sin förmåga att möta kundens behov.
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Diagram 10 Respondenternas upplevelse av kommunikationen av att möta kundens behov

I kommentarerna till frågan framkommer följande:
•

leverantören är tydlig med om de klarar tillverka de artiklar och på den ledtid som
kunden önskar

•

vid den initiala kontakten fanns det flera funktioner med från leverantörens sida

•

det är bra ordning och struktur

•

leverantören ger snabba besked om de kan ta jobbet eller inte

•

leverantören ger feedback som visar att de förstår vad de ska tillverka

•

leverantören har möten där de går igenom kraven på artiklarna

•

leverantören kommunicerar sin organisation på ett bra sätt

På fritextfrågan: Vilken upplevelse har du av kommunikationen från leverantören
när de anlitades? anger respondent 3, 4, 6, 7, 9, 12 och 14 att den var bra.
Respondent 14 anger:
”Mycket bra från flera håll”
Däremot anger respondent 1 följande:
”Obefintlig, våren 2015 fick vi i princip inte ett svar av leverantören”.

4.3.3

Organisation

Diagram 11 redogör för om det är viktigt för respondenterna att leverantören kommunicerar sin
organisation. Majoriteten, medelvärde 5.71 av 7, anser att det är viktigt.
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Diagram 11 Respondenternas behov av att känna till leverantörens organisation

Kommentarerna anger att det är viktigt för respondenten att veta vilka möjligheter det finns
inom leverantörens organisation, om de till exempel kan producera fler artiklar.
Respondent 12 anger:
”Viktigt för oss att se hur organisationen ser ut för att få en trygghet i leverantören”
På frågan: I vilken grad har leverantören kommunicerat sin organisation? anger
78.58% av respondenterna en fyra eller mer. Medelvärdet är 5,21 av 7.
På fritextfrågan: På vilket sätt påverkar det er att leverantören kommunicerar sin
organisation? svarar respondenterna:
•

det bidrar till att kunden vet vem de ska vända sig till

•

kunden vet vem som tar beslut

•

enklare kan nå rätt person för snabbare åtgärd och beslut

•

det skapar tydlighet

•

det ger en förståelse för vem som gör vad och hur organisationen hänger samman

•

det tydliggör ansvar och befogenheter

Respondent 14 anger:
”All information kring en leverantörs organisation är bra och viktig att ha vid ett tätt
samarbete”.
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På fritextfrågan: Vad är viktigt gällande kommunikation kring tekniska frågor? anges
av respondenterna:
•

kompetens

•

tydlighet

•

återkoppling

Respondent 1 anger:
”Snabb och tydlig återkoppling. Viktigt att leverantören lyfter potentiella svårigheter innan
de startar någon produktion så att inte problem upptäcks först i efterhand”.
Diagram 12 visar att respondenterna i hög grad, medelvärde 6.21 av 7, anser att det är viktigt
att känna till vem inom leverantörens organisation de diskuterar framtida planer och
samarbeten med.
Diagram 12 Vikten av att känna till vem kunden ska kontakta gällande framtida planer och samarbeten

Som kommentarer till frågan anger respondenterna att det är viktigt med öppenhet, ärlighet
och att jobba tillsammans. En god dialog och lyhörd nämns även.
På frågan: I vilken grad är det tydligt vem ni ska kontakta gällande framtida planer
och samarbeten? anger 46,15% av respondenterna en sexa och lika många en sjua på skalan.
Medelvärdet är 6.31 av 7.
På fritextfrågan: På vilket sätt påverkar det er att leverantören har kommunicerat
vem ni ska kontakta gällande framtida planer och samarbeten? anges av
respondenterna:
•

de inte tappar tid i projekt

•

minskar ledtider

•

det förenklar vem de ska kommunicera med

Respondent 1 anger:
”Annars kan vi inte genomföra samarbeten om vi inte når rätt personer och inte kan få svar.
Då går vi vidare med andra leverantörer”.
Diagram 13 visar att flertalet respondenter upplever att leverantören visar engagemang i sin
kommunikation med kunderna, medelvärdet är 5.67 av 7.
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Diagram 13 Respondenternas upplevelse av graden av engagemang i kommunikationen från leverantör

I de fall kundens svar gällande engagemanget från leverantören angavs med en trea eller lägre
fick de svara på frågan: På vilket sätt blir ni påverkade av bristen på visat engagemang
i kommunikationen? anger respondent 1:
”Det kan leda till produktionsstörningar vilket är mycket allvarligt. Det kan även leda till att
vi går vidare med andra leverantörer”.
I de fall kundens svar gällande engagemang från leverantören angavs med en femma eller högre
fick de svara på frågan: På vilket sätt påverkar det er att leverantören visar
engagemang i sin kommunikation med er som kund? ger respondenter kommentarer
om:
•

de känner att de blir tagna på allvar

•

det gör arbetet tillsammans enklare att utföra

Respondent 1 anger som kommentar till frågan:
”Utan engagemang ingen affär”.
När det kommer till fritextfrågan: Vad är viktigt gällande engagemang
kommunikationen från en leverantör? nämns följande ord av respondenterna:
•

lyhördhet

•

öppenhet

•

ärlighet

•

snabb respons

•

förståelse

•

återkoppling

•

tydlighet i svar

•

kunskap

•

innovation

•

förstå problem hos kunden
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4.3.4

Leverantörsdifferentiering

Följande frågor syftar till att klargöra vilken karaktär på relationen respondentens organisation
önskar ha med leverantören.
Respondenterna uppmanades att placera in leverantören i Kraljics Matris, Figur 7.
Leverantörer kan differentieras till exempel genom Kraljics matris som visas
nedan. Var i matrisen skulle du vilja placera leverantören?
Respondenterna ombads att ange med en den siffra som stämmer överens med var de vill
placera leverantören i matrisen.
Fördelningen gällande kunder och placering av leverantören i matrisen är följande:
Kategori 1 (låg affärsrisk samt låg leveransrisk): 8%
Kategori 2 (hög affärsrisk samt låg leveransrisk): 31%
Kategori 3 (låg affärsrisk samt hög leveransrisk): 8%
Kategori 4 (hög affärsrisk samt hög leveransrisk): Kund 54%
Fritextfråga som följer föregående fråga: Vilka förväntningar har du på en leverantör
gällande kommunikation från de leverantörer som placeras i den kategori där du
har valt att placera leverantören? ger respondenterna följande svar:
•

partnerskap

•

desto högre siffra desto högre krav på kommunikation

•

tydlig och effektiv kommunikation

4.3.5

Enkätens avslutande frågor

Fritextfrågan: Vad skulle du vilja att leverantören gör annorlunda gällande sin
kommunikation? ger respondenterna följande svar:
•

lova inte att återkomma med ett besked om du inte kan hålla detta

•

bättre återkoppling av mötesanteckningar

•

inget tycker dom är väldig professionella i sitt agerande

•

meddela eventuell risk för förseningar

•

vår key account manager är förstående men känns inte riktigt som han har
befogenheter att få saker att hända

•

tätare kommunikation och med bra bakgrundsinformation

•

vi är nöjda med vårt partnerskap i sin helhet som vi har idag

Fritextfrågan: Vad anser du att leverantören gör bra i sin kommunikation? ger
följande svar:
•

bra öppen dialog

•

bra med direktkontakt mellan montörer och konstruktörer

•

snabb feedback

•

veckomöten med status uppdateringar

•

följer upp sina ordrar

•

förståelse

•

kontinuerlig dialog från key account manager under den uppbyggnadsfasen

•

snabba svar

•

löpande avstämningar kring försäljningsläget
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Fritextfrågan: Vilka faktorer anser du viktigast gällande kommunikation från
leverantör till kund? ger följande svar:
•

återkom om något förändras, pris,
ledtid etc.

•

lova inte sådant som inte kan hållas

•

återkom i avtalad tid

•

ärlighet

•

information
gällande
leveransstatus för att eventuellt
kunna planera om i produktion

•

en rak kommunikation

•

öppenhet

•

ärlighet

•

förståelse

•

konstruktiv

•

problemlösande

•

snabbhet

•

mycket information

•

trovärdighet

•

tillgänglighet

•

kunskap
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Emipri från intervjuerna- kundens upplevelse av kommunikationen
4.4.1

Respondent två

Leverantören monterar större maskiner åt den kund som respondent två representerar.
Leverantören sköter hela processen från inköp till kvalitetskontroll gällande de produkter de
monterar. All produktutveckling sker dock in house hos kunden och leverantören deltar inte i
den processen. För tillfället utvecklar de en ny produkt och vid monteringen av den är två
montörer från leverantören med för att lära sig monteringsprocessen.
Respondent två anser att det finns en god relation mellan leverantör och kund, de kan diskutera
och det är högt i tak. De arbetar i projektform med samtliga produkter och uppföljning sker
veckovis i projektet. Det skiljer sig mellan de olika organisationerna hur kontaktytorna ser ut.
Från kundens sida är det projektledaren, tillika respondenten, som sköter den största delen av
kommunikationen medan från leverantörens håll är det ett flertal funktioner som är
inblandade. Vid avstämningsmöten deltar från leverantören bland annat inköp, sälj och
produktionsledning.
Respondenten upplever då det är fler funktioner inblandade från leverantören kan
konsekvensen bli att om en funktion från leverantören uteblir från ett möte kan den punkt som
hen är ansvarig för inte följas upp. Respondenten upplever även att ingen tar ansvar för
helheten. Respondenten har inte sett något organisationsschema och är inte helt på det klara i
vem som besitter vilken roll och vem som deltar i projektet. Hen kan uppleva att det blir
ineffektivt då hen alltid måste maila samtliga det organisationen inte har tydliggjorts. Oftast
sker mötena via telefon, fysiska möten sker även regelbundet samt vid behov.
Respondenten efterfrågar bättre återkoppling på hur ledtiden påverkas när det sker ändringar
från kunden gällande produkten. Då återkoppling uteblir förutsätts att det inte har någon
påverkan. Som det är nu kan de sent få veta om att det kommer bli en leveransförsening vilket
i sin tur leder till en stor påverkan på resursfördelningen hos kunden. Under intervjun nämns
även att leverantören ska ansvara för att meddela om det finns brister från dess leverantörer då
det kan leda till att projektet försenas.
När det gäller kommunikation gällande specifika problem anser kund två att det är en fördel
att funktioner inom de båda organisationerna har direktkontakt med varandra.
”Sen om det är konstruktionsdetaljer som inköparna frågar om då vill jag att det ska vara så
att man kan ha att konstruktören och inköparen har direktkontakt. Man kan ju inte grotta in
sig i detaljer. Där tycker jag att vi har en styrka att vi har satt funktioner i direktkontakt”.
Respondent två uppskattar ärlighet när det kommer till misstag som har begåtts och ser hellre
att leverantören medger att något har gått fel snarare än att komma med bortförklaringar.

4.4.2

Respondent tre

Flera enheter inom koncernen levererar till den kund som respondent tre representerar.
Respondent tre ser leverantören som en strategisk partner och vill lösa problem som uppstår
tillsammans med leverantören. De vill föra diskussioner för att kunna dra nytta av
leverantörens spetskompetens och respondenten anser att leverantören är bra på att
kommunicera kring frågan.
Respondenten värdesätter de kvartalsmöten som hålls, under dessa förs även diskussioner
kring hur kommunikationen fungerar. Respondenten påpekar att det finns en problematik i att
kommunikationen sker på olika sätt från de olika enheterna inom koncernen. Enhet C har en
kontaktperson och det anser respondent tre är att föredra ur två aspekter. Dels har deras
kontakt en helhetssyn och dels bidrar det till färre kontaktytor för kunden. Respondenten
anger:
”För det första får han veta vad som händer på alla fronter men jag behöver inte heller ringa
15 personer”.
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Respondenten klargör att hen inte har något emot att andra personer från enheterna kontaktar
hen gällande specifika frågor. När en ny produkt ska utvecklas är ett flertal funktioner från
kundens sida engagerade. Dessa är inblandade i en uppstartsperiod och med tiden tar
inköpschefen över den övergripande kontakten och på det viset lever de som de lär med få
kontaktytor gentemot sina leverantörer.
Det har i historien varit hårda toner då kunden har drabbats av brister gällande
leveransprecision. Efter klargörande angående krav från kundens sida är leveransprecisionen
efter ett år betydligt bättre. Om det blir en försening kommunicerar leverantören det enligt
respondenten ”hyffsat tidigt”. Respondenten anger att de har en förståelse för att det kan
uppkomma problem hos leverantören som påverkar förmågan att leverera i rätt tid.
Genom informationen ges i tid får kunden chans att prioritera om inom sin produktion och
fördela resurser på ett mer effektivt sätt. Hen diskuterar även att om de får återkoppling
gällande förseningar kan de föra en dialog med leverantören om vilka ordrar som är mer viktiga
att prioritera. Hittills har de inte ofta tagit ut en avgift vid försening av leveranser men inom
organisation diskuteras att framöver kräva kompensation för de kostnader som uppstår då
produktion behöver förläggas på kvällar och helger.
Kund tre har märkt av personalförändringar i ledande befattningar på en av enheterna och det
har drabbat leverantören genom utebliven kommunikation samt försenade leveranser.
Förutom att det påverkar produktionsplaneringen hos kunden så skapar det även en obekväm
situation med hårda ord från produktion mot personerna inom inköpsavdelningen.
När det gäller offererande anser kund tre att redan i det stadiet ska leverantören vara ärlig med
vilken ledtid som är möjlig att hålla.
Respondenten anser att de har en öppen kommunikation med leverantören. De har jobbat
tillsammans länge och diskuterar öppet problem som uppstår. Hen trycker på att när det gäller
offerera är leverantören snabba med att svara, ofta snabbare än sina konkurrenter.
Kommunikation kommer bli allt mer avgörande i framtiden enligt respondenten. Hen förutspår
att organisationernas system kommer integreras med en EDI-lösning där till exempel ordrar
registreras direkt i leverantörens system.

4.4.3

Respondent sju

Respondent sju har en produkt som monteras av leverantören. Leverantören lagerhåller ett
visst antal komponenter med lång ledtid, detta för att kunna korta ledtiden mot kunden så att
kunden i sin tur ska kunna möta den varierande efterfrågan på marknaden. Respondent sju
värdesätter högt att det är ordning och reda vad gäller specifikationer.
Under intervjun framkommer det att det viktigaste för respondenten i kommunikationen med
en leverantör är tydlighet. Om något går fel när det gäller specifikationer, materialval etc. ska
detta rapporteras tillbaka till kunden. Tidsperspektivet när det gäller leveranslöften är även
mycket viktigt.
”Det är bättre att säga tre veckor och ge två och en halv än att säga två och ge två och en
halv”.
Respondenten anger att informationen ger förutsättningar att planera. En annan aspekt hen
trycker på är det som lovats hålls. Har leverantören lovat att återkomma en tid är det viktigt att
hålla det oavsett vilket budskap som levereras, det vill säga även om leverantören vill meddela
ett negativt budskap med en försenad leverans.
”Om jag har en kommunikation med en leverantör så har jag ett antal människor bakom mig
och kan man då i tid komma tillbaka och tala om att man inte är rätt i tid så ska man
kommunicera det”.
Enligt respondenten förekommer att leverantören inte återkopplar som utlovat. När
kommunikationen uteblir påverkas flera led inom kundens organisation, från produktchef till
kundens kund. Återkoppling har historiskt sett varit något dålig i vissa fall men respondenten
kan se att det har varit en följd av personalbrist och högt tryck hos leverantören. Det finns färre
brister i nuläget än historiskt gällande återkoppling från leverantören.
Kunden har tagit stor del av leverantörens kompetens när produkten har utvecklats.
Respondenten anser att de är beroende av leverantörens kompetens.
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”Jag tror att en för hårt satt spec där vi inte kan gå ifrån den förlorar vi på. Vi måste ha en
dynamik i specen som är öppen för förändringar och förbättringar. Det ska finnas utrymme
för kreativitet”.
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Kapitlet aspirerar till att ge svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad
empiri med teoretiskt ramverk. De två frågeställningarna är: Hur sker kommunikation av
KOSI internt hos ett företag som levererar ETO-artiklar? samt: Vilka faktorer anser kunden
kritiska i kommunikationen från en leverantör av ETO-artiklar?

Hur kommuniceras KOSI internt hos ett företag som levererar ETOartiklar?
I enhet A och C sker i ett tidigt skede vid en förfrågan av ny kundorder en integration av
funktioner inom enheten. Hos enhet A bildas en projektgrupp, hos enhet C sker det via den
riskanalys som görs på nya produkter. Detta är helt i linje med vad Konijnendijk (1994) menar
att genom att arbeta tvärfunktionellt minskar risken för att olika kulturer bildas som sedan kan
leda till brister i kommunikationen. Detta förstärker även enhet C som påtalar att kulturen har
påverkats på ett positivt sätt. Samtliga enheter involverar eller har en strävan mot att involvera
även produktionspersonal i ett tidigt skede. Genom att involvera produktionspersonal tidigare
skulle brister i produktion kunna förbyggas i högre grad anser enhet B. En slutsats som skulle
kunna dras från Hampel & Mintzberg (1996) är att vid en ökad integration formas ett
gemensamt språk samt formas en samsyn på vad verksamheten ska sträva mot. Då
organisationer bör sträva mot en ökad kundnöjdhet så borde en tidig integrering av flera
funktioner vid en ny kundorder gå i linje med vad som nämns ovan.
Heikkilä (2002) menar att det är av största vikt att leverantören har kunskap gällande kundens
krav. Genom att enhet A och C arbetar i projektform där samtliga medlemmar får ta del av KOSI
ökar enheternas möjligheter att nå högre kundnöjdhet genom att kundorderspecifik
information sprids i organisationen. Hos enhet B finns en medvetenhet om att genom att öka
produktionspersonalens kunskap om KOSI före produktionsstart så är det möjligt att förebygga
brister.
Genom att olika funktioner tar del av och diskuterar KOSI i ett tidigt skede skapas hos
leverantören en förståelse för vad kunden vill ha. Skilda kompetenser bidrar med sin
förkunskap vilket leder till större förståelse för helheten av kundens behov helt i enlighet med
(Holweg & Frits, 2001).
Error! Reference source not found. visar att respondenterna i en hög grad upplever att de
får likvärdiga svar från funktionerna inom en enhet. Dock är en av kommentarerna att det
skiljer sig på hur olika enheter hanterar frågor. Det respondenten ovan pekar ut är att det inte
i alla fall ges samma information från de olika enheterna. Respondent 11 nämner att hen anser
att om inte kommunikationen gällande KOSI fungerar internt så kan det inte levereras bra
produkter. Med andra ord anser även dessa respondenter att det är av vikt att det finns en tydlig
kommunikation av KOSI internt hos leverantören. Error! Reference source not found.
visat att den större delen av respondenterna i studien, cirka 65 %, anser att de köper en
kundunik produkt. Därmed är KOSI, som bakgrunden beskriver mycket kritisk och precis som
det nämns av respondenterna är det ytterst viktigt att kommunikationsprocessen internt är
tydlig. Weaver (1949) nämner att risken för att information förvanskas eller helt försvinner ökar
när antal led som information behöver passera. I de fall i studien kunden får artiklar levererade
från flera enheter ska KOSI inte enbart passera internt i en enhet utan dessutom förmedlas
mellan de olika enheterna. Detta ställer då ökade krav på koncernnivå att det finns en tydlig
och samstämmig kommunikationsprocess som samtliga enheter har en samsyn kring.
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Vilka faktorer upplever kunden som möjliggörare i kommunikationen
från en leverantör av ETO-artiklar?
Genom en tematisk analys av den kvalitativa empirin som har samlats in genom intervjuer
därefter addera den empiri som anges in enkätens fritextsvar har ett antal kategorier, vissa med
underkategorier, identifierats. Dessa presenteras i Figur 11.

Kategori

Tydlighet
Trovärdighet
Långsiktighet
Kontaktytor

Underkategorier
Gällande kompetens och förmåga att möta kundens behov
Gällande förseningar av leverans
Kring organisation
Tidsaspekten
Tillit
Engagemang
Bygga relationer

Tydliga kontaktpersoner

Figur 11 Identifierade kategorier och underkategorier

5.2.1

Tydlighet

Under intervjuerna och genom att läsa svaren på fritextfrågorna i enkäten utkristalliserade sig
att tydlighet är viktigt för respondenterna.
5.2.1.1

Gällande kompetens och förmåga att möta kundens behov

När det gäller tydlighet kring att leverantören förmedlar sin kompetens och förmåga till att
möta kundernas behov nämner respondent 10:
”Vi som kund kräver att alla leverantörer ska vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Det är
en naturlig och nödvändig dialog när vi utvecklar produkter. Leverantören är expert på
tillverkning och kunden är expert på krav och funktion, dessa måste mötas för att kunna
utveckla produkter”
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Claycomb & Frankwick (2008) poängterar vikten av att i den initiala kontakten med
leverantören föra en effektiv kommunikation. Respondenterna nämner att de vill och i några
fall är beroende av att leverantören kommunicerar sin spetskompetens och att de även önskar
att förbättringspotential gällande artikeln förmedlas. Dwyer, Oh, & Schurr (1987) nämner att
det är viktigt att kundens prioriteringar ligger i fokus och detta bekräftas av respondenterna.
Hälften av respondenterna har angett genom mappning av leverantören i Kraljics matris att de
anser att leverantören är en strategisk leverantör. Detta innebär att det finns såväl en hög
affärsrisk samt en hög leveransrisk sett ur kundens perspektiv och ett nära samarbete med
kunden från leverantören sida kan vara avgörande för att inte missa vad som efterfrågas. I
Diagram 10 anger cirka 90% av respondenterna att leverantören i hög grad till mycket hög grad
kommunicerade sin förmåga att möta kundernas behov. Enligt Hayes & Pisano (1994) bör
leverantören redan i markandsföringen kommunicera vilka kapabiliteter de konkurerar med
och merparten av respondenterna anser att leverantören väl har kommunicerat sin förmåga att
möta kundens behov. En kommenterar är att leverantören är tydlig med att kommunicera om
de kan tillverka artiklarna samt med den ledtid som kunden kräver. Diagram 9 visar att cirka
46 % anlitade leverantören i produktutvecklingsfasen och ytterligare 26 % när i
produktionsutvecklingsfasen och det finns därmed utrymme för leverantören att vara med och
påverka produkten antingen ur ett produktutvecklingsperspektiv eller ur ett
produktionsperspektiv. Kraljic (1983) anger att faktorer som påverkar relationen till
leverantören är bland annat kostnad för råmaterial samt möjlighet till substitut till material,
teknologi samt logistiklösningar. Genom att leverantören antlitas tidigt, i flera fall före
produkten är färdigutvecklad har leverantören möjlighet att kommunicera och påverka såväl
priset, kvalitén och ledtiden för produkten i en nära interaktion med kunden. Leverantören får
även möjlighet att erbjuda möjligheter till alternativa logistiklösningar i enlighet med Kraljic
(1983).

5.2.1.2

Gällande förseningar av leverans

Tydlighet gällande förseningar av leverans var något som flera kunder nämnde. Kund tre:
”Man märker bara att det kommer sent och när jag frågar: - Så det inte står på bilen? Då
kommer det att det är två veckor sent, när vi skulle få leveransen. Och det är sånt som upprör
en mest, när man inte får något besked innan heller”.
Respondenterna nämner att det blir en väsentlig negativ påverkan på deras produktion om en
leverans är försenad. Planeringsmässigt får kunden problem att planera sin produktion vilket
inte enbart medför problem med att leverera i tid utan även kan de få göra avkall i kvalitet på
grund av tidsbrist. Ytterligare en negativ konsekvens är övertidsarbete i form av kvälls och
helgjobb. Problematiken kring att tillförlitligheten på informationen påverkar effektiviteten
hon kunden nämns även av Heikkilä (2002). Mohr & Spekman (1994) nämner att information
som delas har olika grader av kritisk verkan. I det här fallet är det mycket kritiskt att
informationen gällande en risk för försening av leverans når kunden. Enhet B diskuterar
orderstocken varje vecka och i det mötet deltar marknadschefen och på så sätt ska eventuella
förseningar identifieras och kommuniceras till kunden.
5.2.1.3

Kring organisation

Empirin visar att genom att leverantören kommunicerar sin organisation till sina kunder så blir
det en större tydlighet vem kunden ska vända sig till. Kunden får en förståelse för vem som gör
vad och hur organisationen hänger samman. Respondent 14 nämner:
”All information kring en leverantörs organisation är bra och viktig att ha vid ett tätt
samarbete”.
Enkäten visar att respondentera anser att det är viktigt att leverantörens organisation är
kommunicerad. Diagram 11 anger respondenterna 5,71 av sju i medelvärde som svar på frågan:
I vilken grad är det viktigt att ni känner till leverantörens organisation? Respondent 12 nämner
att genom att organisationen är kommunicerad skapas en känsla av trygghet. Konijnendijk
(1994) nämner att det är viktigt att arbeta internt med kulturen och att olika funktioner
interagerar. Om detta inte sker kommer det leda till brister i kommunikationen internt och det
kan medföra att det är svårt att kommunicera organisationen, vem som gör vad, externt. Med
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andra ord är det viktigt att enheterna internt är på det klara hur organisationen ser ut för att
kunna kommunicera den externt.
Såväl Uta, Christopher, & Godsell (2010) som Srivastava, Shervani, & Fahey (1999) belyser att
det är viktigt att hela ledet hos leverantören dels arbetar integrerat men även arbetar med
markandsföringen för att skapa ett ökat kundvärde. Diagram 1, Diagram 2,
Diagram 3, Diagram 4 samt Diagram 5 visar att respondenterna mer eller mindre frekvent är i
kontakt med olika funktioner hos leverantören.

5.2.2

Trovärdighet

Trovärdighet för kunderna i den här studien bottnar främst i tre aspekter. De beskrivs närmare
nedan.
5.2.2.1

Tidsaspekten

Flera respondenter nämner tidsaspekten som en faktor som påverkar leverantörens
trovärdighet. Respondent ett nämner gällande tekniska frågor att hen uppskattar snabb och
tydlig återkoppling. Snabbhet i samband med återkoppling är faktorer som nämns
återkommande i enkätsvaren. Heikkilä (2002) visar i sin modell, Figur 6, att just en fördröjning
av information från leverantör till kund kommer påverka effektiviteten hos kunden. Studien
visar att kunderna vill snarast få information gällande förändringar i såväl pris som ledtider.
5.2.2.2

Tillit

Heikkilä’s (2002) modell, Figur 6, visar även att tillit är en viktig faktor som kommer påverka
formen av relation mellan leverantör och kund. Respondenterna i studien beskriver att det är
viktigt med öppenhet, ärlighet, lyhördhet och förståelse. Resondent två nämner att hen
uppskattar ärlighet när det kommer till misstag som har begåtts.

”Heller att medge att något har gått fel snarare än att försöka förklara bort det”.
Respondent sju menar att även obekväma frågor ska kommuniceras och syftar då till exempel
på förseningar av leverans. Ellis (2011) nämner att förtroende är en viktig faktor när en relation
ska formas mellan leverantör och kund. I såväl enkäten som under intervjuerna nämndes flera
gånger vikten av att kunna lita på leverantören, att leverantören är ärlig i sin kommunikation
samt att det finns en rak kommunikation. En känsla av tillförlitlighet, kontroll och säkerhet
poängteras även av Grönroos (2004).
5.2.2.3

Engagemang

Diagram 13 visar frågan: I vilken grad visar leverantören engagemang i sin kommunikation
med er som kund? Svaren från respondenterna anger ett medelvärde på 5,67 av sju. Respondent
ett anger att om engagemanget inte finns kan det leda till att de går vidare med andra
leverantörer. Dwyer, Oh, & Schurr (1987) menar att det finns ett större behov av engagemang i
takt med att konkurrensen ökar och respondent ett’s kommentar bekräftar detta. Även
respondent tre styrker:
”Utan engagemang ingen affär”.
Wagner & Boutellier (2002) poängterar att intensiv kommunikationen i den initiala kontakten
kan vara kritisk för det framtida samarbetet mellan två organisationer. En respondent
poängterar att hen vill ha mycket information, detta poängteras även av en respondent som
lyfter fram den kontinuerliga kontakten med leverantörens key account manager som något
positivt under uppbyggnadsfasen och hen tror att kontakten även kommer fortsätta i framtiden.

5.2.3

Långsiktighet

Gällande långsiktighet nämner flera respondenter att de strävar efter att arbeta långsiktigt med
leverantören.
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5.2.3.1
Bygga relationer
Strax över hälften av kunderna har angett att de sätter leverantören i kategorin ”strategisk
leverantör”. Det innebär att kunden utvecklar ett fåtal nyckelleverantörer och de vill därmed ha
ett nära samarbete med sin leverantör. Holweg & Frits (2001) nämner att det är kritiskt att
leverantören skapar sig en förståelse för vad kundens behov och det är därmed viktigt att
leverantören för en kommunikation med kunden gällande krav och förväntningar. Dwyer, Oh,
& Schurr (1987) nämner att det är viktigt från leverantörens sida att veta om kunden tänker
intensifiera alternativt fasa ut tillverkningen av produkten som levereras. En kund nämner även
att leverantörens affärsverksamhet påverkar deras tillverkning med andra ord är det även
viktigt för kunden att vara på det klara med hur leverantörens framtid ser ut. Både leverantör
och kund är gynnade av att veta hur planerna för framtiden ser ut. Dwyer, Oh, & Schurr (1987)
menar att delaktighet skapar förståelse för de båda parternas stragegiska beslut samt en samsyn
och gemensamma mål. Diagram 12 visar att majoriteten av respondenterna anser att det är
viktigt att känna till vem i leverantörens organisation de ska kommunicera med kring frågot om
framtida planer och samarbeten. Ett långsiktigt perspektiv nämns av Ellis (2011) som en faktor
när en relation mellan leverantör och kund ska etableras. Han nämner även gemensammma
fördelar som en faktor och genom att de båda parterna känner till varandras framtida planer
kan en win- win förhållande skapas. Grönroos (1994) menar att båda parter ska gynnas av ett
samarbete och det uppnås genom ett ömsesidigt utbyte där båda sidor upprätthåller sina
förpliktelser.

5.2.4

Antalet kontaktytor

I empirin nämns hur kunderna önskar att leverantören arrangerar kontakten mellan kund och
leverantör och det skiljer sig beroende på kontaktens art samt i vilken fråga kontakten sker.
5.2.4.1

Tydliga kontaktpersoner

Respondent tre, kund till enhet C, har en kontaktperson och anser att det är att föredra ur två
aspekter. Dels har hens leverantörskontakt en helhetssyn när det gäller problematik som
uppkommer och dels behöver inte respondenten flera kontaktytor på enheten. Däremot
nämner hen att det finns en fördel med att specifika funktioner har direktkontakt med varandra
från kundens och leverantörens sida. Diagram 7 visar att det från kundens sida finns en bredare
kontaktyta med ett flertal funktioner hos leverantörens organisation. Från enhet A händer det
att montörer tar en direktkontakt med funktioner hos kunden när problem uppstår. Såväl enhet
A som C arbetar i projektform där det förekommer att funktioner hos leverantören har kontakt
med motsvarande funktion hos kunden när det gäller specifika frågor. Respondent två anser att
det är en fördel.

36

Diskussion och slutsatser

6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.

Resultatdiskussion
I inledningen samt i teoridelen beskrivs att kunderna önskar eller till och med kräver att
leverantören tidigt kommunicerar sin kompetens och sin förmåga att möta deras behov.
Diagram 8 visar att majoriteten av respondenterna anser att leverantören levererar en ETOartikel och leverantören bör därmed kommunicera sina kapabiliteter i ett tidigt stadie. En
kvalitativ kommunikation kan vara att kommunicera till kunden de möjligheter som finns inom
enheten gällande kvalitet, ledtid eller pris beroende på kundens prioritering. Priset kan
leverantören påverka om de involveras i ett tidigt skede genom att de optimerar artikeln ur ett
produktions- alternativt monteringshänseende. Detta kan även påverka ledtiden för artikeln
positivt. I ett tidigt stadie bör leverantören även ge sin syn ur en kvalitetsaspekt vilket leder till
att senare problem förebyggs. Det är en fördel att tidigt genomföra strukturerande möten kring
artikeln för sprida kunskap internt inom enheten. Det bidrar till att KOSI inte stannar hos den
som initialt kommer i kontakt med kunden utan att detta förmedlas genom samtliga led hos
leverantören. Genom att det finns en tydlig intern process kring KOSI, där även mjukare värden
diskuteras, kan även en en intern samsyn kring kundens önskade relation nås. I studien finns
det enheter som arbetar i projektform alternativt tvärfunktionellt vilket kan bidra till minskad
risk för att väsentliga delar av KOSI förvanskas eller missas då skilda funktioner ser på en artikel
ur olika aspekter.
Studien visar att ett flertal kunder ser leverantören som en strategisk leverantör. I enlighet med
Kraljics matris önskar de en nära relation vilket borde innebära en såväl tätare som djupare
kommunikation. Några kunder som använder sig av leverantörens som en leverantör av
standardartiklar och de är inte lika benägna att utveckla en nära relation med leverantören.
Genom att kunderna differiensieras och organisationen är medvetna om vilken typ av artikel
kunden anser sig efterfråga kan en mer relevant kommunikation hållas. Artikelns art påverkar
även vilken relation som efterfrågas. I det inledande bakgrundskapitlet beskriver Wemmerlöv
(1984) att beroende på vald tillverkningsstrategi kommer det krävas olika
interaktionsstrategier där tillverkning mot kundorder kräver ett betydande engagemang mot
kunden. I studien anser majoriteten, ca 82 %, av respondenterna att leverantören levererar en
kundunik produkt vilket visas i Diagram 8. I linje med Wemmerlöv (1984) visar även studien
visar att tillit, engagemang och att bygga relationer är viktiga aspekter för respondenterna och
det ligger då i leverantörens intresse att möta detta.
Om kunden efterfrågar en standardartikel bör inte samma strategi för marknadsföring eller
relation tillämpas som vid ETO-artiklar varför det viktigt med en samsyn kring artikelns
karaktär både från leverantörs och kundperspektiv. Det kommer påverka relationen om
artikeln ur ett leverantörsperspektiv är ETO då det kommer kräva en tätare kommunikation
med kunden i det initala skedet och det är viktigt att leverantören kommunicerar det behovet.
Genom att leverantören kommunicerar med kunden och därmed får en förståelse för artikelns
användning i nästa led skapas förutsättningar för att leverera rätt artikel. Då leverantören tar
initiativ till diskussioner av artikelns användningsområde hos kunden visas det engagemang
som kunden önskar samtidigt som kunskapen ökar.
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När det kommer till att kommunicera vid försening av leverans borde kunden vara lika
beroende av informationen oavsett vilken typ av artikel som efterfrågas och samma strategi för
att kommunicera förseningarna bör användas då även den minst komplexa artikeln kan stoppa
produktion hos kunden. Hampel & Mintzberg (1996) beskriver att inom en organisation kan
det finnas olika drivkrafter där marknad refererar till kunder och produktion mer ser till
produktionstekniska faktorer. Om det finns brister i kommunikationen i kedjan hos
leverantören kan kommunikation gällande försenade leveranser till kund missas. Här bör
leverantörsorganisationen utforma en strukturerad process kring kommunikation gällande
orderstocken och vid risk för förseningar prioritera kritiska ordrar efter kommunikation med
kunderna. Inte sällan kan kunder efter kommunikation vänta på sin order alternativt kan de
prioritera om i sin produktion om de får relevant information i tid. Det gäller därmed att det
finns en tät kommunikation internt hos leverantören mellan inköp, planering, produktion och
säljorganisationen. Leverantörens inköpsorganisation spelar här en viktigt roll då förseningar
till leverantören har en påverkan på möjligheten att producera och därmed på
leveransprecisionen.
Redan i marknadsföringen på hemsidan visar koncernen inom vilka segment de vill verka.
Genom att de håller sig inom dessa ökar sin spetskompetens snarare än att gripa efter alla
affärer. Informationen skulle av kunden kunna användas i ett initialt skede för att underlätta
val av leverantör.
När leverantören kommunicerar sin organisation kan det leda till att kunderna känner en högre
grad av trygghet med leverantören samt blir det tydligt vem de ska kontakta i specifika frågor.
Genom respondenternas svar går det att tolka att de föredrar att interagera med en
kontaktperson hos leverantören då det krävs tid och engagemang att bygga relationer. Då det
är en koncern där kunderna kan komma att hantera flera enheter är det önskvärt att det finns
en
Genom en tydlig process kring KOSI internt kan sannolikheten för att leverera det kunden
önskar öka genom att kundens behov är kommunicerat i alla led. Efter en kommunikation med
kunden vid till exempel en produktionsstörning kan enheten internt omprioritera ordrar efter
kundens verkliga behov. Även kvalitetsaspekten blir tydliggjord genom KOSI och överarbete
undviks. Det leder till tidsbesparing där tiden kan användas till mer värdeskapande aktiviteter
och därmed ökar den ekonomiska vinningen för företaget. Vid rätt kommunicerad KOSI kan
även risken för kassering av material minskas med konsekvensen besparingar av värdefulla
naturresurser
Leverantören bör förstå konsekvensen av utebliven information. Även om budskapet är
negativt skadas leverantörens trovärdighet om till exempel förseningar inte kommuniceras. Vid
förseningar av leverans kan leda till sociala konsekvenser för de anställda hos kunden i form av
ökad stress, planering som faller och beodrad övertid. Det är därmed viktigt ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv att kunden tidigt får information som påverkar produktionen för att ge
möjlighet till omplanerering. Det finns det en tydlig ekonomisk hållbarhetsaspekt då kunden
vid övertidsarbete får en ökad löneskostnad. Det finns även en risk för straffavgifter i samband
med försenade leveranser för leverantören. Dessa straffavgifter kan även drabba kunden om de
i sin tur missar en utlovad leveranstid till sina kunder. Processer kring kommunikation av KOSI
internt kan därmed visa sig vara viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån ekonomiska, sociala
samt miljöaspekter.
Det framgår i studien att de tre enheterna arbetar på olika sätt gällande KOSI. Två av enheterna
arbetar strukturerat i projektform. De strävar alla tre efter att involvera fler funktioner inom
enheten vid ett tidigt stadie vid en ny kundorderförfrågan och de ser även att det finns en vinst
i att arbeta integrerat inom enheten. Då det är en koncern skulle det vara värdefullt om
enheterna inom koncernen hade ett forum där hanteringen av KOSI diskuterades. Dels skulle
det bidra till att best practice delades men även bidra till att det blir mer gemensam syn kring
hur KOSI ska förmedlas internt samt hur kommunikationen gentemot kund ska ske. Det finns
kunder som nämner att de olika enheterna hanterar kommunikationen på olika sätt och det kan
upplevas problematiskt. Även om det finns dokument för hur koncernens enheter ska
kommunicera visar respondenternas svar att den processen inte helt efterlevs. Det kan även
vara så att då processen endast finns som ett dokument tolkas det olika hos enheterna.. Det är
önskvärt från kundens perspektiv att kommunikationen är likvärdig oberoende enhet.
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Om enheterna har en väl utarbetad strategi i hur de ska arbeta med ett nytt kundorderprojekt
blir det enklare att kommunicera organisationen då det internt finns en klarhet i
rollfördelningen mellan funktionernas. Det skapar en tydlighet internt hur de arbetar och det
kan ge en konsekvens i att det blir tydligare externt. Det medför även tydligare för kunden vem
som har ansvar och befogenheter.
Respondenterna anser att det är viktigt att diskutera framtida planer och samarbeten med
leverantören och för att nå dit krävs det att en grund för en relation är lagd och att det finns en
öppen kommunikation. Om det finns en väl grundad relation borde de båda parterna även
kunna påverka de bådas verksamheter framåt vilket gynnar båda parter.
En relation där utarbetade strategier kommuniceras öppet kan det det finnas en större chans
för en win win situation då de båda parterna är medvetna om åt vilket håll den andra strävar.
Det ger både leveratör och kund möjlighet att agera proaktivt. Respondent tre, som har placerat
leverantören i kategori fyra i Kraljics matris, nämner att hen strävar efter att ha ett partnerskap
med leverantören och att lösa de problem som uppstår tillsammans. En respondent nämner att
det är viktigt att veta vilka möjligheter det finns inom leverantörens organisation och genom
att det finns en relation och kommunikation borde det vara en kortare väg att kommunicera
dessa från leverantörens håll samtidigt som leverantören även är mer medveten om kundens
behov.
Med en kontaktperson finns det risk för att det brus som nämns av Weaver (1949) ökar då det
innebär att från leverantörens sida behöver kontaktpersonen samla in information, bearbeta
den och sprida den i sin organisation. På motsvarande sätt kan det vara inom kundens
organisationen. Detta innebär att allt ansvar gällande att samla in, tolka och analysera KOSI
ligger på två personer. I den här studien har det varit en teknisk säljare hos leverantören som
kommer i kontakt med en inköpsansvarig hos kunden. Dessa har d Dock kan detta undvikas
genom att det är tydligt vilka funktioner som kan ha nytta av att komma i kontakt med
motsvarande funktion hos respektive organisation. Det är även viktigt att kundens upplevelse
av kommunikationen inte påverkas negativt av att flera enheter inom koncernen levererar
artiklar till en specifik kund. Detta borde kunna motverkas genom att platschefer och andra
ledande befattningar på de olika enheterna har forum där såväl intern som extern
kommunikation lyfts upp som ett prioriterat område. Då kan best practice tillämpas och
organisationen kan lyftas.

Implikationer
Genom att studien har tagit del av respondenternas upplevelse av kommunikationen, vad de
anser är viktigt och vilka faktorer som påverkar deras upplevelse samt att en analys av den
interna KOSI-processen har genomförts kan vissa rekommendationer efter att datan
kompilerats med teori ges. Studien bidrar inte till någon ny kunskap utan bekräftar snarare
existerande teorier gällande kommunikation och relationsmarknadsföring. Vid en ETO-strategi
visar teorin att det krävs en högre grad av interaktion och därmed kommunikation mellan
leverantör och kund för att nå kundnöjdhet. I ett tidigt skede är det därmed av vikt att
leverantör och kund har en samsyn gällande vilken produktionsstrategi som kan appliceras på
den artikel som levereras. Med utgångspunkt den som utgångspunkt bör leverantören och
kunden gemensamt diskutera vilken strategi som är önskvärd gällande kommunikation. För att
undvika brus, det vill säga att information förvanskas eller helt faller bort, är det viktigt att det
internt finns en strategi för kommunikation. Den bör diskuteras internt så att samsyn skapas
då författaren menar att ett dokument ofta förblir just endast ett dokument. Genom att
kommunikation, intern såväl som extern, är en stående punkt som diskuteras inom enheten
samt inom koncernen formas en samsyn. Lika viktigt är det att kommunikationsprocessen
ständigt utvärderas gemensamt med kunden. Respondenterna anser att tydlighet, trovärdighet,
långsiktighet samt kontaktytor är viktiga faktorer att beakta och arbeta med när det gäller
kommunikation från leverantör till kund. Ett tydligt engagemang från första kontakten och
genom hela processen.
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Metoddiskussion
Studien aspirerar till att beskriva hur kunden upplever kommunikationen från leverantören.
Författaren är väl medveten om att ”kunden” består av dels ett flertal personer och dels en hel
organisation. Den nivå som respondenterna representerar är därmed en personnivå snarare än
en organisationsnivå. Där resonerar författaren att organisationen består av personer och det
är därmed personnivån som ska studeras. Det borde vara självklart att det inom
kundorganisationen finns olika upplevelse av kommunikationen från en leverantör då den som
studien visar inte sker mellan enbart två personer. Analysnivån ligger på individnivå men
aspirerar till att beskriva på organisationsnivå vilket enligt Bryman & Bell (2011) kan vara
mycket problematiskt. Ett sätt enligt dem att komma runt detta är att klargöra på vilken nivå
analysen har skett. Genom studien är det tydligt att det är respondentens upplevelse som är
beskriven. Dessa respondenter är noga utvalda med argumentet att de har en tät samt
betydelsefull relation med leverantörsföretaget. Deras upplevelse är därmed relevant för
studien
Studien visar att samtliga respondenter inte anser att de köper en ETO-artikel från leverantören
men från leverantörens perspektiv är det första produktionstillfället en ETO-artikel. Resultatet
hade eventuellt varit ännu tydligare om studien hade baserats på kunder där det inte var någon
tvekan om att det handlar om ETO-artiklar. Intressant är att det genom studien utkristalliseras
att synen gällande artikeln kan skilja sig mellan kund och leverantör.
För att besvara den första problemfrågan gällande hur KOSI förmedlas internt inom
leverantörens organisation valde författaren datainsamling genom fokusgrupper. KOSIprocessen är mycket komplex och det krävs en betydligt mer omfattande datainsamling än vad
som rymdes i studien för att helt fånga processen. För att få en djupare kunskap av den interna
KOSI-processen hade lämpligen datainsamlingen kompletteras med enskilda intervjuer,
dokumentstudier samt observationer. I fokusgrupperna deltog två personer från varje enhet
vilka efter att datan skrivits ut läst och konfirmerat riktigheten i den beskrivna processen, vilket
säkerställer riktigheten i empirin.
I studien deltar tre leverantörsenheter från samma koncern. Författaren valde att fokusera på
kunder som var i ett uppstartsskede med nya artiklar hos leverantören alternativt kunder som
hade potential att växa med nya affärer. Då enheterna till störst del hade etablerade kunder
valdes tre enheter ut för att öka antalet respondenter. Det gav dock studien en intressant inblick
i hur kunder till en koncern önskar att de olika enheterna kommunicerar, något som egentligen
studien inte syftade till att undersöka.
När det gäller enkäten kan den ha varit något lång. Svarsfrekvensen var hög, ca 80 %, men av
dessa valde 13 % att inte slutföra enkäten. Det fanns tekniska bekymmer med administrationen
av enkäten där den inte gick att slutföra när de första respondenterna ämnade svara men detta
rättades snart till. En påminnelse sändes ut men författaren avstod från att sända ut flera. Det
grundas i att författaren kände ett ansvar för att värna om leverantörens relation med kunden.
Samtliga intervjuer genomfördes av författaren men under intervjun deltog även en doktorand.
Detta gav intervjun en större dynamik och doktoranden ställde ibland frågor som författaren
annars kunde ha missat. Det var även värdefullt för författaren att diskutera utgången av
intervjuerna med doktoranden. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Ett tidskrävande
arbete men nödvändigt för att kunna genomföra en tematiska analys.

Slutsatser och rekommendationer
Leverantören bör utgå från hur kunden vill att relationen byggs och hur kommunikationen sker.
Om leverantören levererar ETO-produkter är det troligt att kunderna i hög grad anser att
leverantören är en strategisk leverantör men det är viktigt att dessa frågor finns närvarande lika
mycket som övrig KOSI. Om kunden anser att de köper en ETO-artikel vill de troligtvis att
leverantören tydligt kommunicerar sin spetskompetens samt möjlighet till att vara med att
utveckla produkten. Kunden kan även vara intresserad av annan service såsom lagerhållning
av kritiska ingående komponenter.
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Hur kommunikationen sker såväl internt som externt kan påverka kundnöjdheten. Skulle
leverantören helt misslyckas i kommunikationsprocessen skulle följden kunna bli att kunden
väljer annan leverantör. Det är även viktigt för kunden att leverantörens organisation är väl
kommunicerad, det bidrar såväl till att kunden känner trygghet som att det är tydligt för kunden
vem hen ska vända sig till i olika frågor.
Om leverantörens organisation ska bli tydlig för kunden är det viktigt att leverantören internt
har en samsyn, detsamma gäller kommunikationsprocessen. När det gäller en koncern är det
en trygghet för kunderna som köper artiklar från flera enheter om processen sker på ett
liknande sätt oberoende av vilken enhet de vänder sig till.
Utebliven information, vare sig det gäller försening av leverans eller andra brister, får
konsekvenser för kunderna. Genom att kommunicera till kunden så snart problemet uppstår
får kunden en möjlighet att hantera problemet internt i sin organisation. Dessutom riskerar
leverantören att förlora kundens tillit vid utebliven kommunikation och trovärdigheten
minskar.
En kund kan komma att förvänta sig dessa aspekter även från en leverantör av
standardprodukter men relationens art borde i det fallet mer vara en mer eller mindre
automatiserad process där det krävs lite interaktion och kommunikation personer emellan.

Vidare forskning
Det hade det varit av intresse att även studera hur KOSI kommuniceras internt både hos
leverantörens kund samt leverantörens leverantör men det lämnas av utrymmesskäl i den här
studien. Intressant hade givetvis även varit att studera hur KOSI överförs i gränssnitten mellan
dessa organisationer då de i allra högsta grad har en påverkan för slutartikeln och då även för
slutkunden. Även det lämnas till framtida studier. Vilka kapabiliteter vill leverantören
konkurera med och hur upplever kunden att dessa matchar med deras behov finns det en
alignment mellan dessa? . Det hade varit intressant att undersöka kunder som är helt nya, där
avtal ej har skrivits för att komma underfund med vad som fick dem att välja leverantören eller
varför de överväger att/att inte välja företaget. Intressant är även hur kommunikationen har
upplevts och hur mycket upplevelsen av den påverkar kundens beslut. Genom att följa en
leverantör över en tid, där ett mer strukturerat arbetssätt gällande KOSI, skulle en eventuell
påverkan på kundnöjdheten kunna studeras. Det skulle även vara intressant att studera hur ett
mer strukturerat arbetssätt där funktioner internt interagerar påverkar leverantörens
organisation samt om det förekommer mindre brus gällande överföringen av KOSI. Kunder
påverkas av utebliven kommunikation visar studien i form av ekonomiska samt sociala
konsekvenser. Vilken påverkan skulle ett strukturerat arbetssätt med kommunikation gällande
förseningar från leverantören där informationen kommuniceras till kunden få? En förståelse
för den påverkan hos leverantören skulle förmodligen öka motivationen till kommunikation.
Studien visar att en av respondenterna upplever att kommunikationen från leverantören i det
initiala skedet hade stora brister samt att leverantören inte visar engagemang. Trots detta väljer
kunden att gå vidare och anlita leverantören. Om det är en ETO-artikel kan det vara möjligt att
kunden väljer att gå vidare med en specifik leverantör trots bristande personlig kommunikation
och engagemang initialt skede för att leverantören är bra på att via marknadsföring
kommunicera sina kapabiliteter?
Slutligen skulle det vara intressant att vidare studera skillnaden i upplevelsen av
kommunikationen där leverantörsorganisationen har valt en så kallad ”bow-tie” strategi med
en person som kommunicerar med kunden jämfört med ”diamond” strategin där flera
funktioner från de respektive organisationerna kommunicerar.
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