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Sammanfattning 

 

Introduktion: Den ökade globaliseringen bidrar till ett hårdare 
företagsklimat i Sverige. Denna utveckling återspeglar sig 
hos de svenska underleverantörer och legotillverkare som 
befinner sig i globala försörjningskedjor. För att kunna 
behålla sin position i dessa försörjningskedjor måste dessa 
underleverantörer och legotillverkare identifiera vilka 
aktiviteter och egenskaper som värdesätts av deras kunder. 

Syfte: Rapportens syfte är att identifiera och belysa de aktiviteter 
och faktorer som kan ge en svensk legotillverkare 
konkurrensfördelar, genom att undersöka legotillverkarens 
nuvarande relationer och situationer med strategiskt viktiga 
kunder. 

Metod: Rapporten bygger på en fallstudie där ett företag har varit 
utgångspunkt. Fallstudien bygger på en kvalitativ metod 
som består av intervjuer med fallföretags kunder. 
Intervjuerna utgör det empiriska materialet som tillsammans 
med den teoretiska referensramen har legat till grund för 
analysen. 

Slutsats: Rapporten slutsats är att det finns möjligheter för en svensk 
legotillverkare att fortsätta vara konkurrenskraftig trots den 
globala konkurrensen. De bör fokusera på de aktiviteter och 
faktorer som deras kundföretag värdesätter. De aktiviteterna 
och faktorerna kan sammanfattas enligt följande: 
flexibilitet, automatisering, proaktivitet, engagemang och 
ökat ansvarstagande.  
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Abstract 

 

Introduction: The increased globalization contributes to a more severe 
competition for companies in Sweden. This development 
can be noticed among Swedish subcontractors that are apart 
of global supply chains. To be able to keep their position in 
the supply chains, the subcontractors need to identify what 
activities and characteristics their customer appreciate. 

Purpose: The purpose of this thesis is to identify and illuminate ac-
tivities and factors that can give a Swedish subcontractor 
competitive advantages. This will be done by investigate the 
subcontractor’s present relationships and situations with 
strategically important customers. 

Method: This thesis is based on a case study with one subcontractor 
as a starting point. The case study is a qualitative study 
based on interviews with customers to the specific subcon-
tractor. The interviews are the foundation of the empirical 
findings which together with the theoretical framework con-
stitutes the basis for the analysis. 

Conclusions: The conclusion of the thesis is that there are possibilities for 
a Swedish subcontractor to be competitive despite the 
global competition. The subcontractor should focus on 
those activities and factors which are appreciated by their 
customers. Those activities and factors can be summarized 
as: flexibility, automatization, pro-activity, commitment and 
increased responsibility. 

 

 



 

 iv

 

Innehållsförteckning 

1 INTRODUKTION............................................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING............................................................................................................ 2 
1.2 SYFTE ........................................................................................................................................ 2 
1.3 AVGRÄNSNING .......................................................................................................................... 2 
1.4 DEFINITIONER ........................................................................................................................... 3 

1.4.1 Försörjningskedja (Supply Chain)....................................................................................... 3 
1.4.2 Supply Chain Management (SCM)....................................................................................... 3 
1.4.3 Fokala företag...................................................................................................................... 4 
1.4.4 Legotillverkare. .................................................................................................................... 4 

1.5 DISPOSITION AV ARBETET ......................................................................................................... 5 

2 ARBETSMETODIK ........................................................................................................................ 6 

2.1 DEDUKTIV VS. INDUKTIV ANSATS ............................................................................................. 6 
2.2 KVALITATIV VS. KVANTITATIV METOD ..................................................................................... 6 
2.3 FALLSTUDIE .............................................................................................................................. 7 

2.3.1 Urval av företag................................................................................................................... 7 
2.3.2 Intervjuer ............................................................................................................................. 7 

2.4 STUDIE AV REFERENSLITTERATUR........................................................................................... 10 
2.5 DATAINSAMLING ..................................................................................................................... 10 
2.6 PRIMÄR-/SEKUNDÄRDATA ....................................................................................................... 10 
2.7 VALIDITET............................................................................................................................... 11 

2.7.1 Intern validitet.................................................................................................................... 11 
2.7.2 Extern validitet................................................................................................................... 12 

2.8 RELIABILITET .......................................................................................................................... 12 

3 TEORETISK REFERENSRAM................................................................................................... 13 

3.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ................................................................................................ 13 
3.2 LEVERANTÖRSFÖRHÅLLANDE ................................................................................................. 14 
3.3 TRANSPARENS ......................................................................................................................... 16 
3.4 MAKTENS INVERKAN I RELATIONER ........................................................................................ 18 
3.5 LEVERANTÖRSREDUCERING .................................................................................................... 19 
3.6 STRATEGIER ............................................................................................................................ 21 
3.7 EGENSKAPER ........................................................................................................................... 22 

3.7.1 Ordervinnare vs Orderkvalificerare .................................................................................. 24 
3.8 TOTALKOSTNAD ...................................................................................................................... 24 
3.9 MÄTNING ................................................................................................................................ 25 
3.10 SAMMANFATTNING AV TEORI .................................................................................................. 26 

4 EMPIRI........................................................................................................................................... 27 

4.1 FALLFÖRETAG ......................................................................................................................... 27 
4.2 FÖRETAG A ............................................................................................................................. 29 

4.2.1 Strategier ........................................................................................................................... 29 
4.2.2 Relationer och samarbete .................................................................................................. 30 
4.2.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer..................................................................... 31 

4.3 FÖRETAG B.............................................................................................................................. 32 
4.3.1 Strategier ........................................................................................................................... 32 
4.3.2 Relationer och samarbete .................................................................................................. 33 
4.3.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer..................................................................... 34 

4.4 FÖRETAG C.............................................................................................................................. 35 
4.4.1 Strategier ........................................................................................................................... 35 
4.4.2 Relationer och samarbete .................................................................................................. 36 
4.4.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer..................................................................... 37 

4.5 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN .............................................................................................. 38 



 

 v

 

5 ANALYS ......................................................................................................................................... 39 

5.1 STRATEGIER ............................................................................................................................ 39 
5.2 RELATIONER OCH SAMARBETE ................................................................................................ 41 
5.3 EGENSKAPER OCH UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER ............................................................ 43 

6 SLUTSATS ..................................................................................................................................... 45 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION....................................................................................................... 46 
6.2 METODKRITIK ......................................................................................................................... 46 
6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.......................................................................................... 47 

LITTERATURFÖRTECKNING 

BILAGA 1 



 

 vi

 

Figurförteckning 
 
FIGUR 1-1 ÖVERSIKTBILD PÅ EN TÄNKBAR FÖRSÖRJNINGSKEDJA MED DESS OLIKA NIVÅER (CHANDRA & 

KUMAR, 2000)............................................................................................................................. 3 
FIGUR 1-2 DISPOSITION ................................................................................................................................ 5 
FIGUR 3-1 OLIKA TYPER AV FÖRSÖRJNINGSKEDJOR ENLIGT (MENTZER ET AL., 2001) ............................... 14 
FIGUR 3-2 RELATIONSSKALA (WEBSTER, 1992) ........................................................................................ 14 
FIGUR 3-3 KLASSIFICERING AV RELATIONER I PARTNERSKAP (LAMBERT ET AL., 1996)............................. 15 
FIGUR 3-4 SAMMANSTÄLLNING AV TRE OLIKA NIVÅERNA AV TRANSPARENS (LAMMING ET AL., 2005)..... 17 
FIGUR 3-5 ILLUSTRATION AV DE FYRA MAKTFÖRHÅLLANDEN SOM STYRS AV KÖPAREN RESPEKTIVE 

LEVERANTÖRENS MAKT (COX 2001).......................................................................................... 18 
FIGUR 3-6 LEVERANTÖRSREDUCERING (LARSSON, 2005).......................................................................... 20 
FIGUR 3-7 MATCHANDE FÖRSÖRJNINGSKEDJOR MED PRODUKTER (FISHER, 1997) .................................... 21 
FIGUR 3-8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VILKA FAKTORER SOM RESPEKTIVE STRATEGI SKA FOKUSERA PÅ 

(EGEN BEARBETNING, KÄLLA: MORASH, 2001)........................................................................ 25 
 

 



 

 
1

1 Introduktion 

Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar på den globala kartan över 
produktion och handel (Eriksson, 2003). Köpare och leverantörsförhållanden har 
förändrats från att ha varit mer fientligt inställda till att gå mer mot 
samarbetsförhållande (Whipple & Frankel, 2000). En orsak till de stora förändringarna 
är den ökade globaliseringen och internationaliseringen av företagens försörjningskedjor 
(Eriksson, 2003). Konkurrensen som sker idag är mer mellan dessa försörjningskedjor 
än mellan enskilda företag (Whipple & Frankel, 2000). Den internationella 
konkurrensen har tvingat företag till att dramatiskt öka specialiseringen av 
produktionsprocesser. Företagen har gått från att göra många av komponenterna själva 
till att utlokalisera värdeökande delar till externa partners i deras försörjningskedja. Som 
en konsekvens av detta blir parterna mer beroende av varandras olika kompetenser och 
resurser. Köparen och leverantörens förmåga att utveckla och bibehålla relationerna 
mellan företagen är en kritisk och avgörande faktor som bestämmer företagets och 
försörjningskedjans konkurrensfördel (Skjøtt-Larsen, 1999). Globaliseringen har tvingat 
företag att leta efter effektivare sätt att koordinera materialflödena till och från 
företagen. Detta för att svara på marknadens förändrade krav på effektivitet, snabbhet, 
exakthet och kvalitet och har bidraget till att företagen tvingats att samarbeta. Dessa 
förändrade krav i kombination med den snabba förändringen av teknik och ekonomiska 
förhållanden bidrar till en hög osäkerhet vad det gäller omgivning och efterfrågan. 
Denna osäkerhet kräver en flexibilitet hos de individuella företagen och 
försörjningskedjorna vilket leder till ökad flexibilitet i försörjningskedjans relationer 
(Mentzer, DeWitt, Keebler, Min, Nix, Smith & Zachaira, 2001). Som en konsekvens av 
omvärldens förändrade förutsättningar har företagen under de senare åren börjat 
omorganisera sina försörjningskedjor genom att lägga tillverkning i låglöneländer. 
Tillverkning i låglöneländer är en trend som ökar. Enligt en rekryteringsenkät gjord av 
Svenskt Näringsliv under våren 2005 övervägde nästan vart femte svenskt företag att 
flytta produktion utomlands de närmaste fem åren (Näslund, 2005). Denna 
utvecklingsriktning har gjort att svenska företag befinner sig i en situation där de 
industriella företagen i Sverige, inte bara konkurrerar med varandra utan måste bemöta 
konkurrens från hela den industriella världen. De stora svenska företagen som tävlar på 
den globala marknaden, där det råder väldigt tuffa krav, har blivit tvingade till att 
optimera och effektivisera sina försörjningskedjor. Dessa försörjningskedjor består till 
mestadels av små och medelstora företag. Som en effekt av effektiviseringen av 
försörjningskedjorna får dessa företag en betydligt mer utsatt position och löper en 
större risk för att förlora sin plats i försörjningskedjan. Det finns en allmän oro inom 
svensk industri att arbetstillfällen skall försvinna utomlands.  

Volvo Personvagnars förre detta VD Hans-Olov Olsson uttrycker sin oro för den 
svenska verkstadsindustrin i en intervju i Ny Teknik: 

”Situationen för de små och medelstora företagen är alarmerande. Risken för 

nedläggningar och utflyttningar är uppenbar.” (Ny Teknik, 2005) 

Det är inte bara tillverkning i låglöneländer som hotar de svenska underleverantörerna 
utan det finns en utveckling i försörjningskedjorna att minska antalet underleverantörer 
för att minska kostnaderna. Volvo Personvagnar har under en tioårsperiod minskat sina 
underleverantörer med hälften till att idag vara ca 400 (Tidningarnas Telegrambyrå, 
2005). 
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Presschefen för Volvo Personvagnar Christer Gustafsson beskriver situationen och 
utvecklingen: 

"Vi har redan minskat antalet underleverantörer och fortsätter med det arbetet” 
      (Tidningarnas Telegrambyrå, 2005) 

Reduceringen av underleverantörer kan innebära att företag köper in mer komplexa 
system från ett mindre antal leverantörer istället för att köpa komponenter från ett stort 
antal leverantörer. På så sätt får företaget ett mindre antal leverantörer att hålla 
kontakten med, s.k. first-tier-leverantörer (se figur 1-1). Denna företeelse gör att 
legotillverkare, underleverantörer som inte har någon egen produktutveckling, hamnar i 
en situation där dom riskerar att antingen uteslutas ur försörjningskedjan eller att bli 
nerflyttade till second- eller third-tier-leverantör (Burt, Dobler & Starling, 2002). 

Utvecklingen i de stora försörjningskedjorna ställer högre krav på de många 
legotillverkare som finns i Sverige. De måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna 
för att fortsätta att fungera som framgångsrika företag i en allt tuffare miljö. 

1.1 Problemformulering  

I det allt hårdare företagsklimatet som råder i den industriella världen finns det många 
frågeställningar gällande den osäkra framtiden som svenska företag går till mötes. 
Leverantörsreduceringen och hoten från låglöneländerna är aktuella faktorer som 
svenska företag får leva med i dagsläget. Vad har de svenska legotillverkarna för 
alternativ och möjligheter för att fortsätta vara konkurrenskraftiga? Krävs det en 
förändrad strategi från legotillverkarnas sida för att vara kvar i försörjningskedjan? Hur 
kan de bibehålla eller förstärka sin position i försörjningskedjan? Hur kan de nuvarande 
relationerna förstärkas? Finns det några speciella egenskaper som de fokala företagen 
värdesätter i de svenska legotillverkarna? 

1.2 Syfte  

Rapportens syfte är att identifiera och belysa de aktiviteter och faktorer som kan ge en 
svensk legotillverkare konkurrensfördelar, genom att undersöka legotillverkarens 
nuvarande relationer och situationer med strategiskt viktiga kunder.  

1.3 Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa sig till att studera relationen med tre strategiskt viktiga 
kunder till en svensk legotillverkare. De utvalda kunderna var tre olika sorters kunder 
och det ansågs av författarna att de relationerna skulle ge en bra bild av 
legotillverkarens befintliga situation. Författarna har valt teoriavsnitt som har en 
inverkan på frågor som rör leverantörsrelationer. Detta för att enbart rapporten ska 
innehålla väsentliga avsnitt som hjälper författarna att svara på rapportens syfte. 
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1.4 Definitioner 
I detta avsnitt kommer begrepp och termer som är väsentliga för rapporten att definieras 
och förklaras. Detta är för att underlätta för en utomstående läsare att följa med i 
rapporten och även för att förklara vad författarna avser med vissa uttryck. Förutom de 
begrepp och termer som presenteras här så kommer det att finnas definitioner och 
förklaringar till övriga uttryck i den löpande texten. Det ska poängteras att dessa 
definitioner och förklaringar inte nödvändigtvis är officiellt vedertagna, utan är byggda 
på vad författarna anser sig vilja uttrycka med begreppen. 

1.4.1  Försörjningskedja (Supply Chain) 

Termen försörjningskedja har författarna hämtat ifrån den engelska termen Supply 
Chain. Coyle. Bardi & Langley (2003) definierar Supply Chain enligt följande: Det 
fysiska, finansiella och informationsnätverk som är involverat i förflyttning av material, 
tillgångar, eller relaterad information från det att råmaterial inköps till att en färdig 
produkt levereras till slutkund. När författarna använder sig av termen Supply Chain i 
rapporten avser de försörjningskedjan från råmaterialleverantör till slutkund. 
Försörjningskedjan kan delas upp i två delar. En del som står för försörjningen till det 
fokala företaget (se kapitel 1.4.3) och en del som distribuerar det fokala företagets 
produkter. Leverantörssidan kan i sin tur delas upp i olika nivåer beroende på var i 
kedjan som företaget befinner sig samt vem de levererar till. Författarna har använt 
termerna first-tier och second-tier osv. för att beskriva var i kedjan som företag befinner 
sig. Med first-tier avser författarna de leverantörer som levererar direkt till de fokala 
företaget. Med second-tier menar författarna de leverantörer som levererar till first-tier 
osv. 

 

Figur 1-1 Översiktbild på en tänkbar försörjningskedja med dess olika nivåer (Chandra & Kumar, 2000) 

1.4.2 Supply Chain Management (SCM) 

Med termen Supply Chain Management avser författarna styrning och ledning av hela 
försörjningskedjan. Den engelska termen, som används generellt inom branschen och i 
litteraturen, används genomgående i rapporten i sin förkortade version SCM. En mer  
utformlig definition av SCM finns under det teoriavsnitt som behandlar ämnet (se 
kapitel 3.1). 
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1.4.3 Fokala företag 

Enligt Nationalencyklopedin (2005) betyder ordet fokal: som avser fokus. När 
författarna använder sig av termen det fokala företaget avser de det ledande och 
dominerande företaget i försörjningskedjan. Det är detta företag som har störst inverkan 
på försörjningskedjan och ofta har störst möjlighet att påverka och styra de övriga 
företagen i försörjningskedjan. 

1.4.4 Legotillverkare. 

Nationalencyklopedin (2005) definierar legotillverkning enligt följande: tillverkning 
som utförs av andra än det beställande företagets fast anställda personal. När författarna 
använder sig av termen legotillverkare avser de en underleverantör som inte har någon 
egen produktutveckling. De tillverkar produkter enbart på beställning från sina kunder 
genom specifika kundorders. En legotillverkare befinner sig på någon av nivåerna på 
leverantörssidan. Företaget som författarna har haft som utgångspunkt för rapporten är 
en renodlad legotillverkare.  
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1.5 Disposition av arbetet 

Följande disposition visar strukturen av arbetet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1-2 Disposition 

Kapitel 1 Introduktion: I detta kapitel kommer en 
introduktion, problemformulering, syfte samt väsentliga 
definitioner och termer för arbetet presenteras. 

Kapitel 2 Arbetsmetodik: Detta kapitel syftar till att ge 
läsaren en inblick i valet av forskningsansats och 
arbetsmetodik som applicerats i arbetet. Även en 
beskrivning av tillvägagångssättet kommer att presenteras. 

Kapitel 3 Teori: Detta kapitel omfattar den litteratur och 
sammanfattar materialet som studerats i en teoretisk 
referensram. Den teori som behandlas har för avsikt att ge 
en inblick och en djupare förståelse för områden som har 
betydelse för rapportens syfte. 

Kapitel 6 Slutsats: I detta kapitel presenteras rapportens 
slutsats som har för avsikt att besvara rapportens syfte. 

Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion, 
metodkritik  samt förslag till vidare forskning. 

Kapitel 5 Analys: I detta kapitel analyseras den empiriska 
undersökningen med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Detta ställs i relation till den teoretiska 
referensramen och författarnas egna tolkningar. 

Kapitel 4 Empiri: I detta kapitel kommer det empiriska 
materialet redovisas. Det empiriska materialet utgörs 
huvudsakligen av intervjuer. 
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2 Arbetsmetodik 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i valet av forskningsansats 
och arbetsmetodik som applicerats i arbetet. 

En beskrivning kommer att ges utav vilket tillvägagångssätt som använts 

samt en motivering av ansats och metodval. Därefter beskrivs hur val av 

företag genomförts. Efter det följer en beskrivning av hur arbetet vid 

intervjuer, litteraturgenomgång och datainsamling har fortskridit. 

2.1 Deduktiv vs. Induktiv ansats 

Det finns två alternativ av ansatser vid forskning enligt Befring (1994). De två olika 
alternativen är deduktiv och induktiv forskningsansats. Deduktiv forskning har sin 
utgångspunkt i teorin. Den bygger på härledningar ur teorier, som i sin tur styr den 
återstående forskningsprocessen. Induktiv forskning har däremot sin utgångspunkt i 
empirin som speglar ett verkligt fenomen. Det innebär att forskarens observationer och 
analyser leder fram till antaganden och teoretiska slutsatser (Befring, 1994). 

I detta arbete har främst en induktiv ansats använts. Detta eftersom att rapporten och 
studien utgick från en empirisk undersökning som speglar ett verkligt fall. Arbetet 
övergick därefter till teoristudier inom det valda problemområdet. Då författarna 
applicerar den teori som har studerats på den insamlade empirin får arbetet även ett 
inslag av en deduktiv ansats trots att utgångspunkten har varit en induktiv ansats. Denna 
kombination av ansatser har valts av författarna för att med hjälp av en bred och djup 
teoristudie ha en större möjlighet att återge den empiriska situationen på ett riktigt sätt. 
Detta har författarna ansett vara nödvändigt för att syftet med rapporten ska kunna 
besvaras. 

2.2 Kvalitativ vs. Kvantitativ metod 

Två olika metoder av insamling av data finns enligt Denscombe (2000), kvalitativ och 
kvantitativ. Den grundläggande skillnaden i dessa två metoder är användning av ord 
eller siffror i analysen. Kvalitativ forskning avser att omvandla observationer och 
anteckningar till ord. Medan kvantitativ forskning avser att omvandla observationer och 
anteckningar till numerisk data. Formaliseringsgraden mellan dessa två metoder skiljer 
sig även åt. Den kvalitativa metoden förknippas med småskaliga studier som har ett 
beskrivande och holistiskt perspektiv, samt bygger på en öppen forskningsdesign med 
en inblandning från forskarens sida. Medan den kvantitativa metoden associeras med 
storskaliga studier som har en analyserande och specifikt fokus samt bygger på en 
förutbestämd forskningsdesign där forskaren har en neutral approach (Denscombe, 
2000). 

Författarna har använt sig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden valdes för att 
författarna ansåg att genom en kvalitativ undersökning kunna ge studien den helhetsbild 
och den djupa insikt som behövdes i problemområdet. Detta skulle inte ha varit möjligt 
genom en kvantitativ metod eftersom den inte skulle ge den småskalighet som behövdes 
för att kunna gå in på djupet i relationerna. Småskaligheten ansågs vara viktig och den 
uppnåddes genom personliga och öppna intervjuer med utvalda aktörer, för att få en så 
stor kunskap av problemet som möjligt. Detta skulle inte vara möjligt med en större 
studie med flera aktörer som i en kvantitativ undersökning. 
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2.3 Fallstudie 

Fallstudie är att föredra vid undersökning av nutida händelser. Med detta menas att 
fallstudien är en empirisk undersökning av nutida fenomen i ett verkligt sammanhang, 
speciellt när gränserna mellan fenomenet och dess omgivning är oklara (Yin, 1994).  

En fallstudie är att föredra när något skall beskrivas i verkligheten och varför det utförs 
på ett visst sätt (Yin, 1994). Fallstudie är passande när de som undersöker väljer eller är 
tvungna, att definiera forskningsämnet på ett bredare sätt, täcka sammanhanget samt lita 
på multipla källor av bevis (Yin, 2003). 

En fallstudie har valts att genomföras eftersom författarna anser att den 
undersökningsmetoden är mest aktuell för att skildra ett nutida fenomen i dess verkliga 
sammanhang. Detta för att kunna förklara ämnet på ett bredare och mer 
sammanhängande sätt. Med andra ord är en empiriskt undersökning vald för att beskriva 
detta fenomen i dess verkliga natur. I fallstudien genomfördes intervjuer med de tre 
utvalda företagen, som låg till grund för den empiriska undersökningen. 

2.3.1 Urval av företag 

Med dagens rådande situation som beskrivs i introduktion har ett intresse odlats hos 
författarna för svenska företags framtida överlevnad. Detta ledde författarna till att 
intressera sig för hur nuvarande relationer i en försörjningskedja ser ut, förvaltas och om 
det i dessa relationer finns potential för svenska företag att stärka sin position på den 
globala marknaden. Med denna utgångspunkt och utifrån utsatta kriterier för 
examensarbetet, dvs. att utförandet av studien skall ske i samarbete med ett företag 
inom ramen för programmets innehåll, har val av företag gjorts genom en undersökning 
av vilket intresse som finns bland företagen i närområdet. Undersökningen gjordes 
genom att författarna tog kontakt med ett flertal företag, framförallt över telefon- men 
även via mailkontakt. De företag som kontaktades var utvalda efter författarnas 
personliga referenser. Efter att författarna varit i kontakt med sju företag så valdes två 
företag ut för mer grundlig genomgång om idéer angående examensarbetets uppgift. 
Efter möten med de två företagen beslöt författarna vilket företag som uppgiften skulle 
utformas med. Valet föll på en svensk legotillverkare. 

I samarbete med detta företag har det intressanta ämnesområdet diskuterats och en 
målsättning och syfte har arbetats fram som ligger till grund för arbetet.  

För att studera det valda ämnesområdet har författarna i samråd med fallföretaget valt ut 
relationer till kunder som ansetts vara intressanta och strategiskt viktiga för företaget. 
Valet föll på tre strategiskt viktiga kunder. Det valda företaget och författarna har i 
samråd valt ut lämpliga kontaktpersoner inom de valda kundföretagen. Kravet på 
kontaktpersonerna har varit att dessa skall arbete med leverantörsfrågor på en strategisk 
nivå samt ha arbetsuppgifter som innebär en leverantörskontakt med företag inom deras 
Supply Chain. Företagsnamnen kommer att vara konfidentiella och inte nämnas i 
studien. Fallföretaget kommer att benämnas Företag X och de tre kundföretagen 
kommer att benämnas Företag A, B respektive C. Anonymiteten ökar chansen att få mer 
ärliga svar från de intervjuade företagens respondenter, vilket ökar studiens validitet. 

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för att inhämta information. Det finns två typer av 
intervjustrukturer, ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa 
två tillvägagångssätt är att vid ostrukturerade intervjuer ligger utgångspunkten i samtal  
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utifrån problemområdet medan de strukturerade intervjuernas utgångspunkt ligger i 
fasta detaljerade frågor och svarsalternativ (Befring, 1994; Denscombe, 2000). 
Denscombe (2000) tar även upp en tredje intervjustruktur, semistrukturerad. Vid en 
semistrukturerad intervju så har författaren en färdig lista med ämnen och frågor som 
ska behandlas och besvaras. Intervjuerna är öppna och betoningen ligger på 
respondenten, och författaren har en flexibel approach och låter respondenten utveckla 
sina tankar och idéer grundligt. En öppen intervju är den mest förekommande i en 
fallstudie och ger respondenten möjlighet att svara på frågorna i en öppen konversation 
samt även ge egna åsikter inom området (Yin, 1994). 

De intervjuer som har genomförts med de tre valda företagen har baserats på den teorin 
som författarna arbetat fram i den teoretiska referensramen. Frågorna som ställdes var 
öppna och gav möjlighet för respondenterna att föra en diskussion med författarna. Av 
ovanstående tre olika intervjustrukturer så kan det valda intervjutillvägagångssättet mest 
liknas med semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta var att inte låsa 
respondenterna i ja- och nej-svar. Detta för att möjliggöra en dialog och diskussion med 
författarna så att en helhetsbild och en djupare förståelse för ämnesområdet skulle nås. 

2.3.2.1 Tillvägagångssätt av intervjuer 

De kundföretag som undersöktes valdes i samråd med legotillverkaren. I de utvalda 
kundföretagen valdes respondenter till intervjuerna som motsvarade bestämda kriterier 
som författarna ansåg vara viktiga för att uppnå en tillförlitlighet i arbetet. Kriterierna 
var att respondenterna skall arbeta med leverantörsfrågor på en strategisk nivå samt ha 
arbetsuppgifter som innebär en leverantörskontakt med företag inom deras 
försörjningskedja. Samrådet med legotillverkaren ansågs vara lämpligt tillvägagångssätt 
för att hitta rätt personer på respektive företag.  

Författarna ansåg att tre företag var lämpligt därför att på så sätt få en bredare och 
trovärdigare insikt i problemområdet än med enbart ett företag. Begränsningen till tre 
företag ansågs också vara lämplig för att den empiriska undersökningen inte skulle bli 
för omfattande så att den inte blev bearbetad och analyserad på ett genomgående sätt 
som en kvalitativ undersökning kräver. 

Utifrån den teoretiska referensramen sammanställdes ett frågeformulär som låg till 
grund för intervjuerna (se bilaga 1). Frågeformuläret skickades i förväg till 
respondenterna för att kunna säkerställa att respondenterna införskaffade sig väsentlig 
information innan mötet. Genom att respondenterna fick tillgång till frågeformuläret, så 
uppnåddes en öppenhet och ärlighet som bidrog till att en bra relation etablerades. 
Respondenterna hade möjlighet att ha synpunkter eller få frågorna förklarade av 
författarna innan intervjun om så önskades. 

Frågeformuläret var indelat i tre huvudavsnitt. Dessa avsnitt representerade områdena: 
egenskaper, relationer/samarbete och strategier. Inom respektive avsnitt fanns frågor 
som berörde leverantörsrelationerna med avseende på respektive område.  

Intervjuerna genomfördes på plats vid varje enskilt företag. Genom detta minskade 
författarna sina tidsanspråk hos respondenterna. Samtidigt gav personliga intervjuer en 
möjlighet till en bättre relation med respondenten och en öppnare och närmre 
kommunikation som stärker trovärdigheten i svaren. Författarnas uppfattning att 
respondenten samarbetsvillighet skulle öka om intervjuerna genomfördes på 
respondentens arbetsplats bidrog också till beslutet. 
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Intervjuerna började med att varje respondent presenterade en företagspresentation. 
Därefter genomfördes intervjuerna i form av diskussion mellan respondenterna och 
författarna där frågeformuläret fungerade som ett ramverk till intervjuerna och 
respondenterna fick fritt spelrum att diskutera sitt och företagets åsikter i de olika 
utvalda ämnena. På så sätt blev inte respondenterna låsta i ja- och nejfrågor. Författarna 
ställde motfrågor för att kunna få en klarare bild av vad respondenterna menade med 
vissa svar. Författarna gav även respondenterna nya följd- och ämnesfrågor allteftersom 
för att få så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna var omfattande och tog mellan 
100 minuter och 120 minuter för varje intervjutillfälle. 

Intervjuerna spelades in med var och en av respondenterna. Detta gjordes både för att 
inte missa information vid sammanställningen av intervjuerna samt att respondenterna 
kunde försäkra sig om att de inte blev felciterade.  

Intervjuerna sammanställdes i ett antal steg. Först transkriberades intervjuerna till text. 
Detta för att författarna skulle kunna på ett överskådligt sätt hantera informationen från 
intervjuerna. All irrelevant och överflödig information togs bort för att ge utrymme till 
den information som var väsentlig för att svara på rapportens syfte. Därefter granskades 
den relevanta informationen som framkommit ur intervjuerna. 

En skriftlig redovisning av vad som framkommit av den relevanta informationen under 
intervjuerna skapades. Den delades in i tre kategorier för varje företag, för att på ett 
överskådligt sätt återge den relevanta informationen. 

Efter att intervjuerna sammanställts skickades varje sammanställning till respektive 
respondent så att respondenterna fick möjlighet att godkänna så att 
sammanställningarna var korrekta. Författarna har dock varit fria att tolka svaren i 
intervjuerna enligt hur författarna har uppfattat svaren. 

Vid de utvalda företagen intervjuades en respondent per företag. Detta ansågs vara 
tillräckligt eftersom respondenterna uppfyllde de kriterier som författarna fastställt dvs. 
att respondenterna skall arbeta med leverantörsfrågor på en strategisk nivå samt ha 
arbetsuppgifter som innebär en leverantörskontakt med företag inom deras 
försörjningskedja. De olika respondenternas och deras arbetsuppgifter presenteras 
nedan: 

Företag A: Man, Strategic Purchaser. Denna respondent hade strategiskt ansvar för ett 
visst inköpssegment inom Företag A. I hans arbetsuppgifter ingick kontakt och 
hantering av relationerna med leverantörerna i detta segment. Han förhandlade kontrakt 
och priser med leverantörerna.  

Företag B: Man, Purchasing Manager. Denna respondent hade även ett strategiskt 
ansvar för leverantörerna. Han hade det kommersiella ansvaret vid förhandlingar och 
ansvarade även för relationerna med leverantörerna.  

Företag C: Man, Senior Purchaser. Även denna respondent hade ett strategiskt ansvar 
gentemot sina leverantörer. Detta innebär att han hanterade globala kontrakt och hade 
ansvar för relationerna med leverantörerna.  

Samtliga respondenter var män men författarna ansåg inte att det hade någon inverkan 
på intervjuerna. Åldern på respondenterna var varierande men inte heller detta ansåg 
författarna hade någon inverkan på intervjuerna. Författarna ansåg att det blev bemötta 
på ett bra och respektfullt sätt av samtliga respondenter och att de gjorde sitt yttersta för 
att bidraga till så givande svar så möjligt. 
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2.4 Studie av referenslitteratur 

Den studerade litteraturen till den teoretiska referensramen valdes med avsikt att 
beskriva ämnesområdet. De böcker och skrifter som studerades var av både nyare och 
äldre slag. Dock har en koncentration gjorts på nya forskningsrön för att författarna ska 
vara uppdaterade på nya studier och resultat. Valet av litteratur har huvudsakligen valts 
utifrån sökningar i högskolans databas Julia, artikeldatabaserna Emerald Fulltext, 
ProQuest och Science Direct. Kurslitteratur som författarna använt i sina studier under 
utbildningen har också bidragit till den teoretiska referensramen.  

2.5 Datainsamling 

Olika metoder vid datainsamling finns. Var och en är tillämplig vid olika situationer. 
Den frågan forskaren måste ställa sig är vilken metod som är bäst lämpad. Denscombe 
(2000) uttrycker det som: rätt sak på rätt plats. De olika metoderna som är möjliga att 
använda sig av vid insamling av data är enligt Denscombe (2000) frågeformulär, 
intervjuer, observationer och skriftliga källor. Dessa kan användas i olika situationer 
samt kombineras för att skapa komplement till varandra. Yin (1994) anser att det finns 
sex källor av bevis. Dessa källor är följande dokumentation, arkivmaterial, intervjuer, 
direkta observationer, deltagande observationer och fysiska artefakter. Även Yin (1994) 
stödjer att källorna är komplement till varandra och användandet av flera källor anses 
ligga tillgrund för en bra fallstudie. Användandet av flera källor av bevis kan maximeras 
genom att följa tre huvudprinciper. Dessa principer är följande: användande av flera 
källor av data i arbetet, upprätta en databas av den insamlade data samt att bibehålla en 
kedja av bevis som genom syrar hela arbetet, detta för att öka reliabiliteten i arbetet 
(Yin, 1994). 

Den datainsamling som författarna har genomfört har haft för avsikt att ge rapporten det 
underlag som krävts. Detta för att ge rapporten källor som kompletterar varandra och 
ger en kedja av bevis som anses vara nödvändigt för en bra fallstudie. Datainsamlingen 
har varit av olika karaktär som redovisas i följande stycke. 

2.6 Primär-/sekundärdata 

Primärdata innebär den data forskaren samlar in genom intervjuer, observationer eller 
enkäter. Ändamålet med informationen är att ge ett underlag för den analys som skall 
genomföras i undersökningen (Befring, 1994). 

Sekundärdata innebär den data som redan samlats in i andra sammanhang som finns 
tillgänglig till exempelvis i offentliga databaser. Vid användandet av sekundärdata kan 
det vara komplicerat att utvärdera användbarheten och kvalitén. Detta eftersom den 
redan insamlade datan kan ha varit för ett annat syfte än det syfte forskaren söker 
(Befring, 1994). 

Insamlingen av data i detta arbete har varit av primär- men även av sekundärkaraktär. 
Primärdatan har författarna inhämtat med hjälp av intervjuer. Detta för att ge författarna 
en grund för den analys som har genomförts. Sekundärdata har i detta arbete främst 
inhämtas från olika vetenskapliga artiklar samt en del tidningsartiklar. Sekundärdatan 
har dels varit undersökningar som har presenterats i vetenskapliga artiklar samt rena 
teoristycken från artiklarna som har bidragit till den teoretiska referensramen. 
Sekundärdata har även inhämtats från företagens hemsidor. Detta har författarna ansett 
vara nödvändigt för att införskaffa sig kunskap om den senaste utvecklingen inom 
ämnet. 
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2.7 Validitet 

Enligt Befring (1994) handlar validitet om att metoder och data är ”riktiga” och 
definierar validitet som följande: 

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att 

erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra”              (Befring, 1994, s. 94) 

I detta arbete kommer författarna att arbeta systematiskt efter det syfte och den 
arbetsmetodik som valts. Den insamlade teorin eftersträvar att ge författarna den 
referensram som behövs för att uppfylla det syftet författarna valt. Den empiriska 
undersökningen baserades på det insamlade teoretiska materialet. Samtliga respondenter 
i intervjuerna fick tillgång till frågeformuläret som låg till grund för diskussionerna i 
förväg, så att respondenterna på så sätt kunde införskaffa sig väsentlig information. För 
att kunna säkerställa så att ingen information missades vid intervjuerna så spelades 
samtliga intervjuer in. Nackdelen med personliga intervjuer är att frågeställaren kan 
medvetet eller omedvetet påverka respondenten genom sin närvaro eller genom på 
vilket sätt frågorna formulerades (Maxwell, 1996). Denna problematik var författarna 
medvetna om och försökte undvika att detta skulle hända. En svaghet med en kvalitativ 
undersökning med personliga intervjuer är att respondenterna ofta är begränsade i antal 
vilket gör selektionen av respondenter till extra viktig (Svenning, 1996). Därför har 
författarna varit noggranna i valet av respondenter, så att de har haft en kunskap inom 
det område som har varit av betydelse för att svara på uppsatsens syfte. 

Validiteten är en viktig punkt i detta arbete för att studien ska få en trovärdig status. 
Författarna har därför både haft den interna respektive externa validiteten i åtanke vid 
genomförandet av studien. Den interna och externa validiteten presenteras i följande 
stycken. 

2.7.1 Intern validitet 

Flera ”hot” mot den interna validiteten finns. Yin (1994) tar upp och beskriver två 
punkter om ”hot” mot den interna validiteten. Den första punkten är avsedd för en 
förklarande eller en strikt fallstudie och är enbart användbar när en fallstudie är menad 
att klargöra, att en faktor direkt påverkar en annan faktor. Med det menas att en 
förändring i exempelvis A direkt påverkar B. Om undersökningen fortsätter med att 
använda förhållandet mellan A och B, som att det är där problemet ligger, utan att förstå 
att det är en annan faktor exempelvis C som är den verkliga faktorn som påverkar B, då 
har forskningen fallerat och undersökningen har fått stora problem med den interna 
validiteten. Den andra punkten Yin (1994) tar upp gällande den interna validiteten, är 
den risk som undersökarna tar när de drar en slutsats. I alla fallstudier dras slutsatser 
hela tiden från något som inte direkt observerats. Dessa slutsatser dras från antaganden 
gjorda från intervjuer eller från dokument undersökarna tagit till sig. En viktig fråga 
författarna måste ställa sig är om dessa slutsatser är korrekta eller om det finns andra 
slutsatser och antaganden som författarna inte upptäckt eller borde ha tagit upp. 

Den interna validiteten kan vara svår att upprätthålla i undersökningen. Fel och misstag 
kan lätt smyga sig in i en undersökning utan att de uppmärksammas. Författarna har 
ständigt haft i åtanke att upprätthålla den interna validiteten och försökt att undvika 
ovanstående hot för att minimera de fel i den interna validiteten som kan uppkomma. 
Författarna anser också att de tolkningar som gjordes under studiens gång kan ha 
påverkat de slutsatser som drogs. Denna medvetenhet gjorde författarna extra 
eftertänksamma samt uppmärksamma på att försöka minimera feltolkningar, genom att 
författarna försökte utreda svarens ursprungskällor. 
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2.7.2 Extern validitet 

Enligt Yin (1994) handlar extern validitet om studiens resultat går att generalisera. Med 
det menas om resultatet från studien är användbar i andra sammanhang, eller är den 
enbart giltig i detta arbete. Den vanliga kritiken till enskilda fallstudier är att resultaten 
oftast inte är allmänna och generaliserbara. 

Yin (1994) menar att även om det finns kritik mot fallstudier, dvs. att de inte är 
statistiskt generaliserbara, så kan fallstudierna vara analytisk generaliserbara. Med 
analytisk generaliserbarhet menas att undersökaren strävar efter att generalisera sitt 
resultat till en något bredare teori. 

Den externa validiteten är svår att undersöka i detta arbete anser författarna. 
Undersökningarna i detta arbete angående förhållandena och relationerna mellan de 
undersökta företagen är specifika för deras situation. Detta gör att resultatet från detta 
arbete kan vara svårt att generalisera gentemot andra sammanhang. Men det ska inte 
uteslutas att det kan finnas andra företag som är i en liknande situation som de berörda 
företagen och resultatet kan var generaliserbara i deras situation. Arbetet som 
genomförs av författarna har haft en tidsplan som varit något knapp för att kunna göra 
en generalisering mot andra företag. 

2.8 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses att två liknande undersökningar med samma syfte och metod, som 
genomförs under liknande förutsättningar, kommer fram till likvärdiga resultat samt 
leder till samma slutsatser (Befring, 1994). Vidare menar Befring (1994) att: 

”Reliabiliteten beror i första hand på att felfaktorer och subjektiva bedömningar 

i så liten utsträckning som möjligt påverkar data”              (Befring 1994. s. 63) 

Genom en grundläggande teoretisk genomgång har författarna skaffat sig så stor 
kunskap som möjligt för att kunna ställa rätt frågor för att syftet med arbetet ska 
besvaras så att grundläggande mätfel elimineras. Ett gemensamt frågeformulär har 
använts vid samtliga intervjutillfällen för att ge samma förutsättningar för varje 
respondent. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel omfattar den litteratur och sammanfattar materialet som 

studerats i en teoretisk referensram. Den teori som behandlas har för avsikt 

att ge en inblick och en djupare förståelse för områden som har betydelse 

för rapportens syfte. Första stycket handlar om Supply Chain Management 

som klargör företagens beroende av varandra i en försörjningskedja samt 

styrningen av en sådan kedja. Sedan behandlas avsnitt om olika faktorer 

och situationer som påverkar relationerna så som transpararens, makt och 

olika strategier gällande försörjningskedjor och leverantörsfrågor. 

3.1 Supply Chain Management 

Supply Chain Management (SCM) har blivit ett centralt ämne inom många industrier 
allteftersom företag har insett vikten av att skapa integrerade relationer med sina 
leverantörer och kunder. Styrandet av försörjningskedjan har blivit ett hjälpmedel för att 
förbättra sin konkurrenssituation genom att minska osäkerheten och öka 
kundservicenivån (Chandra & Kumar, 2000). 

SCM är enligt Christopher (1998) ledning och styrning av försörjningskedjor. 
Christopher menar att fokuseringen i SCM skall ligga i styrandet av relationer, detta för 
att ge de olika aktörerna i kedjan ett lönsamt resultat. Konkurrensen ligger inte i företag 
mot företag utan i försörjningskedjor mot försörjningskedjor. Det fokala företaget i 
försörjningskedjan anstränger sig för att göra sin försörjningskedja allt mer 
konkurrenskraftig gentemot andra kedjor. Detta genom att effektivt utnyttja det värde 
som de olika företagen i kedjan bidrar med och göra kostnadsreduceringar genom hela 
kedjan (Christopher, 1998). 

Christopher (1998) definiera SCM som följande: 

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a 

whole”           (Christopher 1998, s. 18) 

SCM har på många sätt blivit ett populärt koncept idag. Företag söker sig allt mer till 
den globala marknaden för sina inköp av komponenter. Anledning till att SCM som 
koncept blivit populärt är att företagen och organisationerna söker effektiva vägar att 
koordinera dessa flöden, in och ut ur företagen. Kunder kräver idag allt mer att 
produkten levereras snabbare, i rätt tid och utan skador. En nyckelfaktor till en 
samordning av detta är att få en närmare relation till sina leverantörer (Mentzer et al., 
2001). 
Mentzer et al. (2001) definierar SCM följande: 

”the systemic, strategic coordination of the traditional business functions and 

the tactics across these business functions within a particular company and 

across businesses within the supply chain, for the purposes of improving the 

long-term performance of the individual companies an the supply chain as a 

whole”       (Mentzer et al., 2001, s. 18) 

SCM har sina rötter i logistiken. Men har på senare tid blivit allt mer koncentrerad på 
närmare och nära relationer mellan involverandet parter i själva flödet av gods från 
leverantör till slutlig kund (Dainty, Briscoe & Millet, 2001). 
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Enligt Mentzer et al. (2001) kan tre kategorier av försörjningskedjor urskiljas och delas 
in i ”direct supply chain”, ”extended supply chain” och ”ultimate supply chain”.  

 

Figur 3-1 Olika typer av försörjningskedjor enligt (Mentzer et al., 2001) 

Den första av dessa framhäver de fokala företaget och dess leverantörer och kunder. 
Den andra kedjan inkluderar även kundens kund och leverantörernas leverantör. Den 
tredje kedjan inkluderar alla inblandade parter så som tredjeparts logistikföretag, 
finansieringsföretag och marknadsföringsföretag. I den senare kedjan illustreras en del 
av den komplexitet som kan ingå i en försörjningskedja (Mentzer et al., 2001). 

3.2 Leverantörsförhållande 

Leverantörsförhållande är en delmängd av en affärsrelation. Minst två parter är 
involverade i förhållandet och relationen är affärsmässig i den form att de skapar värde 
för varandra. Detta innebär att en part utbyter ett värdepaket i form av produkter, 
service, kunskap, gemensamma mål eller tillit som den andra parten finner lönt att 
kompensera med andra värdepaket som pengar, ersättning, långtidsrelationer eller att 
dela med sig av affärer (Fournier, Dobscha & Mick, 1998; Stuart, 1997; Walter, Ritter 
& Gemünden, 2001). Relationerna mellan en tillverkare och leverantör kan ha många 
olika skepnader (Webster, 1992). Enligt Mohr & Neil (1990) kan relationerna bestå av 
allt från enkla diskreta transaktioner till långtgående samarbete mellan företag som i hög 
grad är beroende av varandra. Webster (1992) illustrerar relationsskalan enligt följande: 

 
Figur 3-2 Relationsskala (Webster, 1992) 
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Lambert, Emmelhainz & Gardner (1996), har en något annorlunda klassificering av 
relationerna. Där delar de upp partnerskap i tre olika typer som indelas efter hur långa 
relationerna är, kortsiktiga (type 1), långsiktiga (type 2) och långsiktiga utan något slut 
(type 3): 

 

Figur 3-3 Klassificering av relationer i partnerskap (Lambert et al., 1996) 

Lambert et al. (1996) menar att även om tidsaspekten är avgörande för definitionen av 
relationen, så är det inte säkert att en långtgående relation mellan ett företag och en 
leverantör innebär ett partnerskap dem emellan. Det kan vara så att tillverkaren har köpt 
en produkt av samma leverantör under åtskilliga år men relationen sträcker sig inte 
längre än till själva utbytet vid orderplaceringen och leveransen. 

Lemke, Goffin & Szwejczewski (2003) har gjort en sammanställning över vilka faktorer 
som tidigare forskning har identifierat med samarbete, relationer och partnerskap inom 
försörjningskedjor. Sammanställningen innehöll tio olika faktorer som har inverkan på 
relationerna och partnerskap (inte rankade i någon ordning): 

Närhet (Closeness): Graden av närhet som relationen bygger på. 

Åtagande (Commitment): Graden av åtagande och engagemang som företagen lägger 
ner i relationen. 

Samarbete (Co-operation): Graden av samarbete, dvs. hur pass är samarbete utvecklat 
och på vilka nivåer sker samarbetet? 

Beroende (Dependency): Vilket företag är mest beroende av relationen? Vem har 
makten i relationen eller bygger den på ett jämlikt förhållande? 

Fokus på ständiga förbättringar (Focus on continous improvement): Bygger 
relationen på en ständig utveckling hos båda företagen eller är det ett tillfället 
samarbete?  

Långsiktighet (Long-term view): Bygger relationen på långsiktighet där det finns ett 
gemensamt mål som inblandade företag strävar efter eller är det ett tidsbegränsat 
samarbete med kortsiktigt mål? 

Resursutbyte (Resource exchange): Utnyttjar företagen varandras kunskap eller 
resurser? Har företagen tillgång till varandras personal om så önskas för 
spetskompetens? 

Informationsdelning (Sharing of information): Vilken information har respektive 
företag tillgång till? Hur transparent (se kapitel 3.3) är relationen? 

Risk- och vinstdelning (Sharing of risks and rewards): Hur är risken uppdelad? Sker 
det gemensamma investeringar och delar företagen på eventuella vinster som relationen 
är upphov till? 
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Tillit (Trust): Relationen är beroende på hur starkt förtroende och tillit företagen har 
för varandra. Vågar företagen lite på varandra och inte bli utnyttjade? 

Värde av resurstillgångar (Value of the resource access): Vilket värde har företagens 
tillgångar för den andre parten? Är de väldigt svåra att införskaffa sig? 

Frivillighet (Voluntary): Bygger relationen på frivilligt deltagande eller är det makt 
eller konkurrenssituationen som är den drivande faktorn? 

Sammanfattningsvis kan partnerskap och relationer karakteriseras av ett stort 
engagemang och åtagande där det finns ömsesidigt beroende och tillit, med inriktning 
mot långsiktighet, samt förekomsten av informationsdelning, risk- och vinstdelning 
mellan ingående partners (Lemke et al., 2003). 

3.3 Transparens 

I de två senaste årtionden har företagens sätt att sköta sina relationer varit ett populärt 
diskussionsämne. Inom detta ämne har konceptet transparens i relationen mellan 
leverantör och kund utvecklats (Lamming, Caldwell & Harrison 2004). Den 
ursprungliga definitionen på transparens mellan leverantör och kund var enligt 
Lamming (1993, återgivit i Lamming, Caldwell, Harisson & Philips, 2001): 

”…the sharing of costing information between customer and supplier, including 

data which would traditionally be kept secret by each party, for use in negotia-

tions. The purpose of this is to make it possible for customer and supplier to 

work together to reduce costs (and improve other factors)[…] Cost transparency 

is of no value in reducing total cost of adding value, however, unless it is two-

way.”        (Lamming, Caldwell, Harisson & Philips, 2001, s. 6) 

Definitionen förespråkar att informationsdelningen ska vara ömsesidig, selektiv och 
berättigad men inte nödvändigtvis lika stor i båda riktningar. Det var viktigt vid 
skapandet av konceptet att transparensen var mer djupgående än bara en förbättrad 
kommunikation. Vidare betonades det att transparensen skulle vara av värde och minska 
kostnaderna vid tillförandet av värde. Enligt Lamming et al. (2004) har forskningen 
sedan dess identifierat denna punkt angående värdet som kritisk för informationsutbytet. 
Därför har konceptet gått från att vara inriktat mot kostnadstransparens mot att mer 
handla om värdetransparens. Detta definieras enligt Lamming et al. (2004) som:  

” the creation, nurture and delivery of value, for the benefit, and thus continued 

existence, of both parties.”          (Lamming et al., 2004, s. 292) 

Vid användning av konceptet blir det mer tydligt att gå bakom den ensidiga delningen 
av känslig information och aggressivt förhandlande av kostnadsreduceringar hos 
leverantören. Värdetransparensen kräver att båda sidor är kapabla att hantera den ökade 
risken som uppkommer vid informationsdelningen.  
Men det är också nödvändigt att båda sidor kan identifiera vilka fördelar och vinster 
som uppkommer av transparensen och vågar lite på varandra trots den ökade risken 
(Lamming, Zhang, Caldwell & Phillips, 2005). 

Lamming et al. (2005) delar in transparensen i tre olika nivåer beroende på graden av 
informationsutbyte mellan de involverade företagen. De använder benämningarna 
Opaque (Ogenomskinlig), Translucent (Halvgenomskinlig) och Clarity (Genomskinlig) 
som syftar på geologiska metaforer: 
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 Ogenomskinlig 

(Opaque) 
Halvgenomskinlig 
(Translucent) 

Genomskinlig  
(Clarity) 

Geologi: ljus 
skiner på eller 
igenom en 
mineral 

Ljuset kan inte 
penetrera ytan eller 
tränga igenom 
ämnets struktur 

Ljuset kan passera 
ytan och strukturen 
av ämnet, men blir 
förvrängt eller 
delvis otydligt vid 
passagen  

Ljuset kan passera ytan 
och strukturen utan 
någon förändring 

I Supply 
Management: 
Information som 
existerar i eller 
mellan 
organisationerna  

Av någon varierande 
anledning kan inte 
informationen om 
ämnet delas mellan 
parterna och de är 
medvetna om det. 

Begränsad 
information om 
ämnet kan delas. 
Det kan jämföras 
med ”svarta-lådan”-
samarbete där 
informationen är 
ensidig. 

Informationen om 
ämnet delas fritt och 
öppet på ett selektivt 
och berättigat sätt. 
Utvecklingen av 
informationen kan leda 
till delad kunskap och 
samarbetsmöjligheter. 

Fördelar Behöver ej visa eller 
dela med sig av 
information. Ingen 
risk för 
informationsläckage. 
Egen kontroll över 
sin verksamhet 

Kan välja vilken 
information som 
kan delas.  

Delad information ger 
möjlighet för bättra 
planering och 
prognostisering som 
leder till bättre 
samarbete och ökat 
förtroende. Kan 
förutspå förändringar 
på ett tidigt stadium. 

Nackdelar Ingen hjälp med 
prognoser. Dålig 
kunskap utanför sina 
egna gränser.  

Risk att bli 
vilseledd på grund 
av ofullständig 
information. 

Risk att information 
kommer i fel händer. 
Problem att behandla 
stora 
informationsmängder, 
veta vilket som är 
väsentligt. 

Figur 3-4 Sammanställning av tre olika nivåerna av transparens (Lamming et al., 2005) 

Vilken grad av informationsutbyte som är önskvärt är beroende på vilken relation som 
parterna har eller strävar efter att etablera. En Opaque-relation passar bäst till 
förhållanden som är på en armslängds avstånd, till exempel enkla transaktioner som 
engångstransaktioner och Internethandel eller köp av mycket standardiserade produkter. 
En Translucent-relation kan vara lämpligt vid inledandet av ett längre samarbete mellan 
två parter där parterna successivt bygger upp ett förtroende för varandra. Det kan även 
passa situationer där konkurrenssituationen är sådan att det inte är önskvärt med en 
Clarity-relation. Vid kortare samarbete kan en Translucent-relation även vara passande 
där ett visst utbyte sker under en begränsad tid. Clarity-relationer är lämpliga vid 
välintegrerade försörjningskedjor. I långa stabila relationer där det finns hög tillit och 
förtroende mellan parterna och konkurrenssituationen tillåter ett fullständigt 
informationsutbyte är Clarity-relationen passande (Lamming et al., 2001). 
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Genomgripande för all forskning rörande transparens är att tilliten mellan kund och 
leverantör är en avgörande nödvändighet för att informationsdelning ska vara möjlig 
(Lamming et al., 2004). 

3.4 Maktens inverkan i relationer 

Eftersom det är omöjligt för ett företag att tillhandahålla samtliga resurser och processer 
själva så är alla företag mer eller mindre beroende av ett annat företag. På så sätt uppstår 
det samarbete och relationer mellan företag som leder till transaktioner (Cox, Ireland, 
Lonsdale, Sanderson & Watson, 2002). Ofta föreställs det att samarbete och allianser 
bygger på långa relationer där det råder ”win-win” –situationer och båda parter är nöjda 
med förhållandet (Cox 2004a). En transaktion där båda parter fått sina mål uppfyllda, 
trots att en eller båda parter hade hoppats på mer kännetecknas som en ”win-win” –
situation (Carlisle & Parker, 1989 återgivit i Cox 2004a). Trots att ömsesidighet råder 
över affärstransaktionen så strävar alltid parterna efter att uppnå maximalt värde för sitt 
eget företag. Därför finns det oundvikligen i alla affärsrelationer en spännings- och 
konfliktsituation. Den som drar mest nytta av affären avgörs av maktförhållandet. Det 
kan även vara situationer där maktförhållandet gör så att en ”win-lose” –situation är 
acceptabel (Cox, 2004a). Genom sitt agerande och sin strategiska planering så kan både 
köpare och säljare påverka sin maktsituation. Cox (2001) definierar fyra olika 
förhållanden som en köpare och säljare kan befinna sig i, Buyer Dominance, 
Interdependence, Independence och Supplier Dominance.  

 

Figur 3-5 Illustration av de fyra maktförhållanden som styrs av köparen respektive leverantörens makt 
(Cox 2001) 

De här fyra förhållanden är inte bestående, utan företagen strävar efter att ändra 
förhållandena så att deras egen situation förbättras. Det gäller för företagen att ha en 
förståelse för vilken situation och maktförhållande som de befinner sig i. Så att de kan 
välja rätt relationsstrategi för att göra det möjligt att förändra sin situation. Det är även 
viktigt att företagen besitter två olika slags kunskaper för att kunna påverka 
maktförhållandet. Den första kunskapen är vetskapen om vilka verktyg och tekniker 
som finns tillgängliga för användning i rådande situation. Den andra kunskapen är att 
företagen måste ha kunskap och förståelse för vilka förutsättningar och omständigheter 
som är aktuella för ens försörjningskedja och marknad. Det är också viktigt att det finns 
en tydlig strategi som, tillsammans med förståelsen och kunskapen om 
förutsättningarna, avgör företagets framgång på markanden (Cox, 2001, Cox et al., 
2002). 
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Genom proaktivt agerande kan leverantören förändra sin situation för att hamna i mer 
gynnsam position gentemot sina kunder. För att minska sitt beroende av en speciell 
kund så kan leverantören öka antalet kunder för att få större spridning och inte stå och 
falla med en kund. Detta kan ske genom att leverantören underlättar för nya kunder vid 
nya affärer vad det gäller betalningsrutiner och administration. Besitter leverantörer 
värdefull information eller gör unika produkter som inte köparen kan få tag på från 
annat håll så stärker det leverantörens maktsituation avsevärt (Cox, 2001; 2004b). 

En leverantör kan också försöka öka sin volym/försäljning hos en kund så att 
maktsituationen förskjuts och kunden blir mer beroende av leverantören. Ett 
tillvägagångssätt för leverantören att stärka sin maktposition i relationen kan vara att 
jobba närmare med utvalda kunder. Detta kan ske genom olika utbyte vad gäller 
teknologi och utveckling av nya produkter. Det kan finnas intresse från det fokala 
företaget att hjälpa till med finansiering av nyinvesteringar hos leverantören. Vid sådana 
gemensamma initiativ så ökar beroendet avsevärt mellan parterna. Det fokala företaget 
byter inte gärna ut en leverantör där de har investerat pengar och tid i. Samtidigt blir 
leverantören bunden till kunden på ett skarpare sätt än tidigare, men vetskapen om att de 
inte blir utbytta så lätt kan ge leverantören en starkare maktposition i relationen (Cox, 
2001; 2004b). 

3.5 Leverantörsreducering 

Traditionellt ekonomiskt synsätt hävdar att desto fler alternativa leverantörer som finns 
på marknaden desto högre konkurrens finns, vilket leder till lägre priser för det köpande 
företaget (Porter, 1980). Enligt Cousins (1999) verkar detta traditionella synsätt 
motbevisas av en mängd olika företag som arbetar med storskalliga 
leverantörsreduceringsprogram. Under de senaste åren har flera företag minskat antalet 
leverantörer åtskilligt (Gadde & Håkansson 2001). McCutcheon & Stuart (2000) hävdar 
att under de två senaste årtionden har det skett en förändring av styrning och ledning 
inom försörjningskedjorna. Huvudsakligen har den nya approachen inneburit att 
leverantörsbaserna har minskat med en följd av längre och närmre relationer med 
kvarvarande leverantörer. 

Cousins (1999) har i en studie undersökt anledningar till varför företag ägnar sig åt 
leverantörsreducering. Samtliga företag i Cousins undersökningen nämnde kostnads- 
och tidsbesparingar genom minskat antal inköpsorder som ett huvudsakligt skäl. Ökad 
relationsutveckling med utvalda leverantörer var också en huvudsaklig anledning som 
nämndes av samtliga företag.  

Andra anledningar som nämndes i undersökningen, men som inte var genomgående för 
alla företag var: 

• reducering av transaktionskostnader (80 % av företagen) 
• kontraktsdelegering för ökad riskspridning (60 %) 
• reducering av personalkostnaderna på inköpsavdelningen (60 %) 
• undvikande av kostnader (60 %) 
• allmän kostnadsreducering (60 %) 
• lagerreduceringar (40 %) 
• underlättande för mätning av leverantörsprestationer (40 %) 
• undvika att lågvärdeprodukter försenar leveransen av högvärdeprodukter (20 %) 
• som en del av ett Just-In-Time införande (20 %) 
• förenkla implementeringen av EDI (Electronic Data Interchange, 20 %). 
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Dyer, Cho, & Chu (1998) menar att ett av skälen till en leverantörsreducering kan vara 
en önskan att koncentrera hela volymen till en leverantör. De menar att på så sätt kan 
åtskilliga fördelar vinnas genom att kunden blir en mer intressant affärspartner och det 
ger möjligheter för leverantören att få skalekonomi i sina operationer i och med att de 
har hela volymen. Cousins (1999) undersökning visar också att företagen genomförde 
leverantörsreduceringen på två olika sätt eller genom en kombination av dessa två 
sätten. Det ena tillvägagångssättet, som Cousins kallar Supplier Reduction (SR), är helt 
enkelt en reducering av antalet leverantörer som får möjlighet att lägga anbud på nya 
kontrakt. Det andra tillvägagångssättet, Supply Base Delegation (SBD), sker genom att 
kunden delegerar en del av kontrollen av vissa specifika områden till deras first-tier 
supplier. Vid en SBD så är det ofta så att antalet leverantörer inte reduceras i antal, utan 
det sker en omstrukturering och vissa leverantörer förflyttas ner till en lägre nivå där de 
blir leverantörer till vissa utvalda systemleverantörer. Denna utveckling stöds av 
Larsson (2005) som har identifierat en liknande leverantörsreducering i ett svenskt 
företag. I det fallet var det en kombination av både SR och SBD. Larsson illustrerar 
leverantörssituationen i det svenska företag före och efter de genomförde en 
leverantörsreducering enligt nedan: 
 

 

Figur 3-6 Leverantörsreducering (Larsson, 2005) 

Företaget gick ifrån att ha flera leverantörer till ett antal produkter till att enbart ha en 
eller två leverantörer till dessa produkter. Vid den här förändringen minskade företaget 
sina first-tier leverantörer från 3000 till 500 där 252 av dessa levererade 90 % av 
produktionsvärdet. Trots minskningen av first-tier leverantörer så var det många av 
ursprungsleverantörerna som fortfarande var kvar i kedjan som second- eller third-tier 
leverantör. Dock fanns det de leverantörer som eliminerades från kedjan helt och hållet 
(Larsson 2005). 
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3.6 Strategier 

I dagens konkurrenssituation så är valet av strategi för ens försörjningskedja ett aktuellt 
ämne. Valet styr vilken inriktning som ens försörjningskedja ska inrikta sig på för att 
vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Det kan vara till exempel att inrikta sig på 
optimera kundservice eller välja att ha en kostnadseffektiv och slimmad produktion med 
mer standardiserade produkter (Morash, 2001). 

Enligt Morash (2001) så kan försörjningskedjans strategier delas in i två klasser, 
kostnadseffektiv strategi (Operational Excellence) och kundserviceanpassad strategi 
(Customer Closeness). En försörjningskedja som bygger på en kostnadseffektiv strategi 
har fokuseringen på kostnadsreduceringar, effektiva och pålitliga leveranser av material 
och komponenter inom försörjningskedjan samt optimering av det operationella flödet 
och en hög nivå på grundläggande service. En kundserviceanpassad strategi har däremot 
en inriktning mot att tillhandahålla en hög nivå på värdeskapande kundservice, proaktiv 
kvalité (”rätt från början”) samt nära och ingående samarbete genom interaktion och 
kommunikation med kunden. Med en kundserviceanpassad strategi säljs inte bara en 
produkt eller tjänst utan snarare en total kundtillfredsställelse där det tillhandahålls hög 
nivå på support och hjälp samt rådgörning med kunden. 

Olhager, Selldin & Wikner (2004) menar också, vilket överensstämmer med Morash 
(2001), att det finns två olika försörjningskedjor. Vilken slags design av 
försörjningskedjan bestäms av vilken sorts produkt som produceras av 
försörjningskedjan. Fisher (1997) kategoriserar produkterna om de är funktionella eller 
innovativa produkter. Vilken produkt som framställs i försörjningskedjan, avgör om 
strategin för försörjningskedjan ska vara kostnadseffektiv eller kundserviceanpassad. 
Fisher klargör vilken strategi som passar vilken produkt enligt följande modell: 

 
Figur 3-7 Matchande Försörjningskedjor med produkter (Fisher, 1997) 

Selldin och Olhager (2004) har testat Fishers modell i en omfattande empirisk studie. 
Deras resultat indikerade att företag inte nödvändigtvis delar upp sina 
försörjningskedjor strikt efter de två nämnda strategierna. En del företag tenderar att 
kombinera de karakteristiska dragen från båda strategierna för att utveckla sin operativa 
effektivitet. Vidare poängterade deras resultat att det är fullt möjligt att designa en 
försörjningskedja som är både kundserviceanpassad och kostnadseffektiv.  
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Dock så måste det ske en viss ”trade-off” mellan att vara kundserviceanpassad och 
kostnadseffektiv för att företagens prestationer i försörjningskedjan ska kunna 
bibehållas. En försörjningskedja som har för avsikt att erbjuda både en hög grad av 
kundserviceanpassning och kostnadseffektivitet brukar ofta leda till att företagens 
prestationer minskar. Samtidigt finns det näringskedjor som har förmågan att kombinera 
vissa element av kundserviceanpassning med vissa element från kostnadseffektivitet på 
ett framgångsrikt sätt. 

3.7 Egenskaper 

Traditionellt sätt finns det tre olika sätt att bestämma en leverantörs prestationsförmåga: 
pris, leverans och kvalitet. Dessa tre faktorer används ofta när leverantörer väljs (Lemke 
et al., 2003). 

Enligt Gadde, Håkansson & Harrison (2002) är priset en nyckelfaktor i alla processer 
mellan köpare och säljare. Dock menar de att priset är enbart en aspekt i ett komplext 
mönster av kostnader och intäkter mellan köpare och säljare. Priset är en kritisk faktor 
eftersom det är ett villkor som köpare och säljare måste komma överens om för att en 
transaktion skall ske. Att enbart fokusera på priset idag är inte så passande fast det är en 
av mest definierade faktorn inom inköp. Priset är inte irrelevant men synsättet på de 
traditionella faktorerna har förändrats över tiden och andra faktorer än priset har blivit 
viktigare än de varit tidigare. Förutom pris, kvalitet, leverans så tittar en tillverkare på 
vad deras leverantörer kan erbjuda i form av anpassade lösningar eller andra förmågor 
(Pearson & Ellram, 1995). Monczka, Callahan & Nichols (1995) betonar vikten av att 
identifiera och granska de strategiska förmågorna hos den potentiella leverantören, som 
deras förmåga att bidra till produktutvecklingen. När prisets roll har minskat vid 
utvärdering av leverantörers prestationer i många sektorer så har kvalitén fått en större 
betydelse. Kvalitén förknippas inte längre bara med produkten utan också med den 
service och andra aspekter som finns i relationen mellan leverantör och tillverkare. 
(Lemke et al., 2003).  

Förutom de tre nämnda traditionella egenskaper så finns det en mängd andra egenskaper 
hos leverantörerna som värderas av deras kunder. Lemke et al. (2003) och Lemke, 
Goffin, Szwejczewski, Pfeiffer & Lohmüller (2000) har genomfört undersökningar om 
vilka egenskaper/faktorer som företag anser är avgörande för vilka leverantörer som 
väljs. De egenskaperna är följande (inte rankade i någon ordning):  

Personliga affärsrelationer: De tidigare personliga relationerna mellan t.ex. en säljare 
och inköpare har en betydelse för var ordern hamnar. Det tar alltid tid att bygga upp nya 
personliga relationer 

Unika produkter: Om ett företag producerar unika produkter som är svårt eller 
kostsamt att införskaffa under liknande förutsättningar har en avgörande betydelse. 
Systemleverantörer som levererar komplexa och kundanpassade lösningar direkt till 
kund är ett sådant exempel. 

Bevarande av relation: Tillfredställelse med tidigare samarbete och eventuellt intresse 
i framtida affärer med en leverantör kan vara avgörande.  

Flexibilitet: En leverantör med förmåga att anpassa sig efter en stor variation av 
produkter eller volymer har en stor fördel. Flexibiliteten kan framförallt röra korta 
leveranstider med liten framförhållning. 
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Leveransprestation: Förmågan att levererar rätt mängd, i rätt tid, med rätt kvalitet, på 
rätt plats är mycket avgörande. Även paketering och dokumentation ingår i 
leveransprestationen. 

Närliggande lokalisering: En leverantör som befinner sig fysiskt nära sin kund har en 
avgörande fördel vid leveranser och personliga möten.  

Beroende: En leverantör som har en bra maktposition där kunden är beroende av 
leverantören har en fördel gentemot andra leverantörer. 

Produktutveckling: En leverantör med en egen produktutveckling kan vinna fördelar 
och även ingå i kundens utveckling av nya produkter vilket stärker leverantörens 
position. 

Klagomålshantering: Leverantörens rutiner och bemötande vid klagomålshantering 
kan vara avgörande. 

Organisationskultur: Om leverantörens kultur överensstämmer med kundens kultur så 
ökar möjligheten för att affärer genomförs. Det blir enklare att komma överens om 
leverantör och kund tänker eller jobbar på ett liknande sätt. 

Öppenhet/Tillit: Leverantörens vilja att dela med sig av information och 
förbättringsåtgärder kan vara av betydelse. Förtroendet för varandra avgör hur mycket 
som parterna vågar dela med sig. 

Service: Leverantörens servicenivå kan beröra många faktorer som exempelvis erbjuda 
mervärde tjänster. 

Certifiering: Många företag kräver att deras leverantörer ska vara certifierade inom 
olika område så som miljö och kvalitet. 

”Know-how”-kompetens: Ett stort kunnande eller spetskunskap hos leverantören är 
avgörande. Ett rykte om att vara kunniga och lösa problematiska situationer på ett 
innovativt sätt är av betydelse. 

Maskinpark/Teknologi: Tillgång till en modern maskinpark med en välutvecklad 
teknologi som överensstämmer med kundens tillverkningsstrategi är väsentlig för att 
kunna konkurrera framgångsrikt. 

Engagemang/Åtagande: En leverantör som engagerar sig och visar intresse för 
kundens önskemål har större chans än en som inte gör det.  

Kommunikation: Enkel och rak kommunikation underlättar. Språksvårigheter kan vara 
ett hinder för en framgångsrik kommunikation. 

Organisationsstorlek: Leverantörens storlek är avgörande så att de är kapabla att 
hantera aktuella volymer och har en kapacitet att växa som företag. 

Även om Lemke et al. (2003, 2000) undersökningar inte baserades på samma företag i 
båda undersökningarna, så värdesätter företagen i den senare undersökningen, mer de 
s.k. mjuka faktorerna. Framförallt i relationer som kan identifieras som något slags 
partnerskap är de mjuka faktorerna värderade högre. Pris, kvalitet och 
leveransprestationer är lågt rankade när det kommer till att förklara partnerskap. 
Däremot är de tre traditionella faktorerna nödvändiga att uppfyllas i alla relationer. För 
att få en order så är en leverantör tvungen att uppfylla minimikraven inom dessa tre 
faktorer. 
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3.7.1 Ordervinnare vs Orderkvalificerare 

För att förstå varför olika produkter köps av olika kunder så behövs egenskaperna hos 
produkterna eller egenskaperna hos leverantörerna delas in i två kategorier, 
ordervinnare och orderkvalificerare. Termen ordervinnare används för att identifiera 
vilka egenskaper som är avgörande för att vinna affärer. I marknadstermer används 
ordervinnare för att beskriva kundens behov och preferenser.  

I tillverkningsföretag används termen för att beskriva vilka tillverkningsegenskaper som 
marknaden kräver av företaget för att få tillverkningsorders. Typiska egenskaper för 
ordervinnare är pris, leveranshastighet. Termen orderkvalificerare används för att 
beskriva de grundläggande egenskaper som krävs av leverantören för att överhuvudtaget 
bli påtänkt som tänkbar leverantör. Exempel på typiska orderkvalificerande egenskaper 
är leveranspålitlighet och kvalitetsöverensstämmande. Orderkvalificerare är inte mindre 
viktiga än ordervinnarna. För att ett företag måste tillhandahålla både kvalificerare 
samtidigt som de måste vara bättre än sina konkurrenter inom de ordervinnande 
kriterierna för att vinna orderna (Berry, Hill & Klompmaker 1995). 

3.8 Totalkostnad 

Fawcett, Calanonte & Roath (2000) menar att det är den totala kostnaden som är den 
mest kritiska faktorn när företag tittar på kostnadsbilden. Det är totalkostnaden som 
avgör hur konkurrenskraftig försörjningskedjan är gentemot övriga konkurrerande 
försörjningskedjor. 

För att företag ska vara konkurrenskraftiga på marknaden är det viktigt att de inte bara 
fokuserar på enhetskostnaden på en produkt, utan att de även beaktar totalkostnaden där 
enhetskostnad, transaktionskostnad, relationskostnad, transportkostnad, kvalitetskostnad 
samt operationskostnad ingår (Coyle et al., 2003). 

Det är viktigt att företag försöker minimera kostnader för att kunna erbjuda kunden en 
så låg totalkostnad som möjligt. Att öka produktens kvalité kan tyckas låta kostsamt 
men det som investeras för att produkten ska bli så felfri som möjligt fås oftast igen 
genom färre reklamationer. Relationskostnaden är ofta den svåraste faktorn att 
värdesätta för företag, då den oftast består av tjänster eller service som är abstrakta och 
svåra att mäta men måste ändå räknas in för att den tillför produkten värde. 
Transaktionskostnaden kan förbättras genom att implementera olika applikationer som 
hjälper till vid informationsdelning. EDI är ett exempel på en sådan applikation. Den 
hjälper företag att få snabbare och mer tillförlitlig information. Sådan information kan 
vara prognoser. Genom att få prognoser snabbare och mer frekvent kan företagen 
enklare uppfatta prognossvängningar och planera sin produktion därefter. Detta gör att 
företagen enklare kan undvika att ha för stora lager eller inga lager alls som annars gör 
så att totalkostnaden ökar. En snabbare informationsdelning medför även att företag får 
en närmre relation vid affärer och ett förbättrat pengaflöde (Gattorna & Walters 1996). 

För att företagen ska kunna uppnå så låg totalkostnad som möjligt går det inte bara att 
fokusera på kostnaderna. De måste även investera i rätt personal och utbildningar så att 
personalen sköter de olika funktionerna rätt och att det arbetas så effektivt som möjligt. 
Det humana kapitalet måste därför också ses som en viktig faktor i den totala kostnaden 
(Cohen & Roussel 2004). 
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3.9 Mätning  

Det är vanligt att det sker mätning av företagens förmågor och egenskaper inom olika 
områden i försörjningskedjor. Anledningen till mätning kan vara att följa den löpande 
verksamheten och säkerställa att uppställda mål nås (Ax, Johansson & Kullvén 2002). 
Mätningar kan också vara ett verktyg till att ge tydliga signaler om avvikelser i 
organisationen eller förändringar i företagets omvärld. Det kan också vara ett 
hjälpmedel att identifiera strategiska möjligheter för att kunna bibehålla 
konkurrensfördelar (Lambert & Pohlen 2001). Vad som är viktigt att mäta beror på 
vilken strategi som företaget har. 

De aktiviteter och egenskaper som är viktiga för strategins framgång bör mätas så att det 
blir en fokusering på dessa. Genom fokusering på dessa aktiviteter och egenskaper kan 
personal och medarbetare bli uppmärksammade på rätt vitaliteter. Detta är för att inte 
slösa tid, resurser och tillgångar på saker som inte är viktiga för strategin och därmed 
sända ett otydligt budskap till organisationen (Fawcett, Smith & Cooper 1997; Treacy & 
Wiersema 1993; Treacy & Wiersema 1995; Porter 1980). Vid bedömning av hur 
framgångsrik en försörjningskedja är, så ska det skiljas på vilka attribut som mäts 
beroende på vilken av de två strategierna, kostnadseffektiv eller kundserviceanpassad, 
som används. Morash (2001) gjorde en undersökning med företag där han lät företagen 
värdera vilka faktorer som de värdesatte mest. Med resultatet så identifierade han vilka 
faktorer som företag tillhörande respektive strategi bör fokusera sin mätning på. 
Resultatet kan sammanfattas enligt följande: 

 

Figur 3-8 Sammanställning över vilka faktorer som respektive strategi ska fokusera på (Egen bearbetning, 
Källa: Morash, 2001) 

Enligt Morash (2001) så är det även viktigt att mäta hela försörjningskedjans totala 
förmåga. Detta för att få en uppfattning om vilket värde som försörjningskedjan 
levererar till slutkunden som är finansiären av hela försörjningskedjan. Ett annat skäl till 
att mäta hela försörjningskedjan är att mätning av individuella aktiviteter eller företag 
kan leda till att det sker optimeringar och slöseri med resurser på fel ställe. Till exempel 
kan det vara så att kostnaderna sänks för ett företag men kan höjas lika mycket eller mer 
för någon annan i kedjan. Det kan till och med leda till att kostnaden för slutkund blir 
större. 
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3.10 Sammanfattning av teori 

De teoretiska avsnitten som har tagits upp i detta kapitel har haft en viktig inverkan på 
författarnas resultat av arbetet. De områden som ingår i den teoretiska referensramen 
har varit de områden som författarna ansett ha störst relevans för att svara på rapportens 
syfte.  

Det inledande avsnittet med SCM har bidragit med förståelse för det komplexa nätverk 
som en legotillverkare kan befinna sig i. Avsnittet tog också upp varför SCM har blivit 
ett viktigt ämne för att försörjningskedjorna ska vara konkurrenskraftiga. 

Nästa avsnitt gav en djupare förståelse för vilken mängd olika sorters relationer det 
finns mellan företag i en försörjningskedja. Avsnittet tog också upp alla de faktorer som 
har en inverkan på hur relationerna fungerar. Det är mycket viktigt att ha en vetskap om 
att det finns en uppsjö av mer eller mindre tydliga faktorer som påverkar en relation. 

Efterföljande avsnitt förklarade vikten av transparens mellan företagen samt 
informationens roll i en relation. Det är viktigt att kommunikation och 
informationsdelning sker smärtfritt och på ett givande sätt för båda parter för att 
relationen ska fungera tillfredsställande. 

I avsnittet som följde efter behandlades en avgörande faktor för hur relationerna mellan 
företagen ter sig. Det är nämligen den ofrånkomliga maktsituationen. Vilket företag som 
är mest beroende av det andra har en avgörande funktion för att förklara varför vissa 
relationer uppstår och ser ut som de gör. 

Avsnittet där efter diskuterades anledningar till leverantörsreduceringar genom att bl. a. 
titta på gjorda undersökningar i ämnet. Det är att påfallande faktum att inom 
tillverkningsindustrin förekommer det leverantörsreduceringar i många 
försörjningskedjor och avsnittet hade avsikt att förklara de bakomliggande orsakerna 
och drivkrafterna till detta. 

Nästa teoriavsnitt ställde två olika möjliga strategier emot varandra. De olika 
strategierna har olika fokuseringar och avsnittet belyser skillnader dem emellan. 
Strategier utgör också två olika möjligheter för företag att konkurrera genom att erbjuda 
kunden olika egenskaper. 

Avsnittet där efter poängterade att det finns en mängd olika egenskaper som företag 
värdesätter i sina relationer. En relation består av ett stort antal kontakter företagen 
emellan och där kommer varierande egenskaper till olika nytta i olika sammanhang. 
Avsnittet förklarade även begreppen ordervinnare och orderkvalificerare. 

Det avslutande avsnittet diskuterade det som hela SCM handlar om, nämligen att sänka 
totalkostnaden för slutkund och på så sätt få en konkurrenskraftig försörjningskedja. 
Avsnittet betonade vikten av att inte stirra sig blind på priset i transaktionerna mellan 
företagen utan att beakta vad totalkostnaden blir för inblandande parter istället. 

Med dessa teoretiska avsnitt anser sig författarna ha täckt de områdena som har störst 
inverkan på relationerna och samarbeten. Avsnitten har också belyst de faktorer och 
egenskaper som påverkar företagens situationer inom försörjningskedjan. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet redovisas. Först kommer en 

beskrivning av den legotillverkare och dess syn på dagens relationer och 

samarbete med kunderna som har varit utgångspunkt för rapporten. Sedan 

redovisas en sammanfattning av intervjuerna med kunderna där varje 

stycke inleds med en kort företagsbeskrivning av respektive kund som har 

blivit intervjuad. Författarna har påverkat sammanfattningen på så sätt att 

de tolkat och valt ut de bitarna som ansetts viktiga för att svara på 

rapportens syfte. 

4.1 Fallföretag 

Fallföretaget (benämns hädanefter som Företag X), som är en legotillverkare, är ett 
klassiskt familjeägt företag med anor från slutet av 1940-talet. Verksamheten har en 
omsättning som uppgår till 320 miljoner SEK. Företaget har 215 anställda och sysslar i 
huvudsak med skärande bearbetning i stål. Företagets kunder är allt från små företag till 
världsledande företag inom respektive bransch. De tillverkade komponenterna och 
produkterna är allt från enkla till mer avancerade sammansättningar. Företaget har en 
mycket modern maskinpark vilket ger dem möjlighet att hänga med i den allt mer 
förekommande globala konkurrensen. Den kapacitet som den moderna maskinparken 
klarar av är mellan 15 till 20 ton färdiga komponenter och produkter per dygn.  

Företag X har som tidigare nämnts sin kärnkompetens inom skärande bearbetning och 
besitter ett väldigt stort tekniskt kunnande inom detta område. Företaget utvecklar inga 
egna produkter utan sysslar enbart med legotillverkning till sina kunder. De upplever sin 
konkurrenssituation som splittrad eftersom de konkurrerar med företag i Västeuropa 
främst vid nyare jobb och konkurrerar med företag från Asien och Östeuropa vad det 
gäller äldre produkter. 

De har under många år haft långa väletablerade kundrelationer som har utgjort en 
betydande del av omsättningen. Relationerna har baserats på att kunden har vetat att 
Företag X är en pålitlig och kunnig leverantör med stor kompetens inom skärande 
bearbetning. De har under den senare tiden upplevt en förändring från kundens 
inköpssida. Det tror Företag X kan bero på en ökad rotation och omsättning av inköpare 
på kundernas inköpssida. Detta har gjort att Företag X:s position som det självklara 
valet för många kunder, har blivit utsatt för hårdare konkurrens eftersom de nya 
inköparna inte har samma kännedom om Företag X:s långa bakgrund som pålitlig 
leverantör. En anledning till det kan enligt Företag X vara att kunderna inte är så bra på 
att dokumentera leverantörernas mjuka egenskaper och tidigare ansträngningar. 

Företag X har som målsättning att alltid ligga i framkant vad det gäller kvaliteten på sin 
maskinpark. Med en ständig uppdaterad maskinpark anser sig Företag X kunna 
erbjudande ett brett sortiment angående skärande bearbetning. Dock är moderna 
maskiner inte någon poäng i sig om inte kompetensen hos människorna bakom 
maskinerna är tillräcklig. Därför har Företag X som målsättning med sin personalpolitik 
att skapa en positiv och innovativ anda där kunskap och kreativitet sätts i fokus. Detta 
samspel mellan maskiner och personal gör Företag X till ett företag med stort tekniskt 
kunnande som försöker vara flexibla och erbjuda kunden totallösningar.  
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Vidare anstränger de sig ständigt för att göra produktionsförbättringar som kortar 
ledtider och ökar flexibiliteten. Företag X anser sig inte vara tillräckligt aggressiv i sin 
marknadsföring och har på så sätt eventuellt missat möjliga affärer när potentiella 
kunder inte uppmärksammat deras stora kunnande. Detta har de för avsikt att förbättra. 
När Företag X har gjort nyinvesteringar av maskiner så har det antingen varit när de har 
fått en ny affär som har krävt investeringar ur kapacitetssynpunkt, eller har Företag X 
gjort investeringar för att öka sin flexibilitet eller för att kunna erbjuda den senaste 
tekniken till sina kunder. Detta har Företaget X lyckats bra med tack vare en stor 
kunskap om hur marknaden sett ut och kunnat göra spekulativa investeringar med gott 
resultat. Företag X har dock ingen aktiv sökning efter sourcing-leverantörer varken i 
närområdet eller i låglöneländer. 

Företag X ställer sig både positiv och negativ till utvecklingen som innebär fler 
systemleverantörer och en reducerad leverantörsbas för deras kunder. De menar att för 
mycket av systemtänkande kan vara en fara för branschen eftersom en del av 
leverantörerna kommer för långt ifrån slutkund. Samtidigt kommer företagen, som står 
för konstruktion och montering till slutkund, långt ifrån sina leverantörer längst ner i 
kedjan, vilket kan leda till att informationen och förståelsen för deras respektive 
verksamheter blir lidande. Företag X ser det positivt på att ta ett större ansvar gentemot 
kund och anser det nödvändigt för att kunna hålla sin position i försörjningskedjan. Idag 
har de olika positioner i olika försörjningskedjor. De agerar idag både som 
direktleverantör och leverantör till systemleverantörer. Tidigare har Företag X gjort 
försök till partnerskap med leverantörer från närområdet för att tillsammans kunna 
nyttja varandras speciella kompetenser och på så sätt kunna erbjuda komplettare 
lösningar än vad de hade kunnat göra ensamma. Dessa försök har dock inte varit 
långvariga då Företag X har upplevt att engagemanget inte var tillräckligt från de 
ingående parterna. Även tilliten och åtagandet var inte tillräckligt för att samarbetet 
skulle ha ett tillfredställande resultat. 

Företag X är inte aktivt deltagande i deras kunders produktutveckling: 

”Vi är delaktiga men vi är inte deltagande” 

   (Vice Vd Företag X, Personlig kommunikation, 2005-12-20) 

Företag X är delaktiga genom att ge konstruktiv ritningskritik vid genomgång och 
diskussioner angående ritningar på nya produkter. Där har de med sin stora 
tillverkningskunskap möjlighet att bidraga med förbättringsmöjligheter som gör 
produkterna mer bearbetningsvänliga vilket kan leda till reducering av ledtider och 
kostnader. Företag X ser sig gärna mer involverade i ett tidigare skede men har 
förståelse för att många av de produkter de tillverkar, inte är så komplicerade så att de 
behöver involveras i produktutvecklingen. Många gånger upplever Företag X också 
bristfällig information ifrån sina kunder om vad produkterna ska användas till vilket 
försvårar att ge en korrekt ritningskritik.  

Överlag så har Företag X en varierande uppfattning om hur kunderna förser dem med 
information. Vissa kunder har de väldigt tätt kontakt med och får väldigt bra prognoser 
vilket underlättar framförhållningen i planeringen av produktionen. Företag X tycker 
däremot att informationen kan bli bättre ifrån vissa andra kunder så att båda parter kan 
dra nytta av fördelarna som informationsdelningen kan innebära. När det kommer till 
information angående hur Företag X uppfattas av sina kunder så sänder Företag X ut en 
enkät en gång per år. I enkäten får kunderna uppge hur de uppfattar Företag X som  
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leverantör. Denna enkät kan vara en indikation på hur Företag X uppfattas men 
problemet med sådan här enkäter är att det är svårt att veta hur pass tillförlitliga de är. 
Kunderna förser Företag X med utvärderingar angående mätetal på de sk. hårda 
faktorerna så som kvalitet och leveransprecision. 

Företag X tycker det är svårt att veta exakt hur deras kunder mäter dem samt att de olika 
kunderna använder olika sätt att mäta. Vidare tycker Företag X det är svårt att veta vilka 
av de s.k. mjuka faktorerna som kunderna värdesätter och hur de värderas. De anser att 
detta informationsbyte har blivit bättre och öppnare än vad de varit tidigare men anser 
dock att det kan bli mycket bättre. Företag X genomför sina egna mätningar för att 
själva kunna skaffa sig en uppfattning av sina prestationer samt använda sig av 
mätningen för att själva förbättras.  

4.2 Företag A 

Företag A är världsledande inom sin bransch med produktion över hela världen och 
består av tre ledande varumärken. Företag A ingår i en koncern som omsätter 200 
miljarder SEK och har 80000 anställda. Företaget har leverantörer över hela världen. 
Företag A har som mål att ha en inköpare kontinentalt för varje segment och varumärke. 
Företaget har idag ett mycket komplext leverantörsnät, där många av deras leverantörer 
består av systemleverantörer men det finns även leverantörer som levererar 
komponenter direkt till dem. Företag A ingick i en sammanslagning för några år sedan 
med ett annat stort företag och fick på så sätt dubbla leverantörer på många av deras 
segment. De jobbar aktivt idag för att reducera dessa och vill att flera av dem ska ta 
större ansvar genom att bli systemleverantörer åt dem. 

4.2.1 Strategier 

Företag A har ett uttalat mål som styr deras inköpsaktiviteter: “Purchase the best value 
for the final Customer”. Företaget vill att deras leverantörer ska vara globala partners 
men även vara närvarande på den lokala marknaden. Leverantören ska se Företag A 
som en viktig kund och tillåta en transparens vad gäller strategi, kostnader och 
innovationer. Företag A förespråkar en ”open-book”- policy där information delas. 
Företag A strävar efter att standardisera många av sina produkter så långt som möjligt 
genom att införa ett modultänkande så att antalet varianter minskar. Som resultat av det 
så minskas leverantörsbasen. Detta är för att minska kostnaderna då fler leverantörer 
bidrar till en ökad administrativ kostnad för Företag A. 

Företag A försöker samla sina affärer hos ett begränsat antal leverantörer. Detta gör de 
genom att erbjuda fler affärer till de aktuella leverantörerna och genom att tillsammans 
utveckla bättre produkter. Eftersom Företag A strävar att reducera antalet leverantörer 
så utvärderar de sin nuvarande leverantörsbas och bestämmer om det ska finnas en, två 
eller flera leverantörer till varje produkt. Detta avgörs av produktens karaktär. 
Inköpsavdelningar har kontakt med övriga involverade avdelningar i dessa frågor. De 
avdelningarna är produktutveckling, kvalitet, logistik och eftermarknad.  

Företag A går mer och mer mot att vilja ha långa relationer med systemleverantörer (full 
service provider) på vissa utvalda produkter. Det innebär att systemleverantören tar fullt 
ansvar för hela produkten i form av hela produktions- och logistikbiten och levererar 
direkt till monteringslinan. De ska också sköta sourcing av leverantörer i t.ex. EMS-
länder (Emerging Market Sourcing), s.k. låglöneländer, och vara med och utveckla 
produkterna. Företag A kan vara med och påverka sin systemleverantörs val av 
leverantörer. 
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Företag A har vid val av nya leverantörer en utvärderingsmodell där de går igenom att 
leverantören har blivit certifierad och arbetar efter godkända metoder inom områden 
som industriell tillverkning, ekonomi och miljö. Gör leverantören det så är den en 
potentiell leverantör till Företag A. Inköparna har som målsättning att sänka Företag A:s 
materialkostnader med en viss procent varje år.  

Företag A har också en strategi vad gäller att lägga produktion i EMS-länder. 
Fokuseringen ligger framförallt på Indien och Kina. Idag har företag A ca: 20 % av sin 
produktion i EMS-länder och den andelen förväntas öka. Med detta förväntar företaget 
att minst göra en besparing med 15 %. Företag A har en särskild avdelning som enbart 
arbetar med frågor rörande EMS-länder. EMS-avdelningen bevakar den marknaden och 
sitter med i kommittéer som har inflytande över strategiska leverantörsfrågor. I de 
kommittéer ingår även representanter med kompetens från specialområden som strategi, 
kvalité, utveckling och relationer. Dessa kommittéer är inblandade i övriga 
leverantörsfrågor som anses vara relativt stora i omsättning. Vid nya affärer som inte är 
så stora i omsättning så har respektive inköpare ansvaret och förtroende för affären. 
Inköparen använder då i första hand den befintliga leverantörsbasen. 

4.2.2 Relationer och samarbete 

Företag A har samma förväntningar på samtliga leverantörer. Dock har Företag A olika 
relationer till olika leverantörer beroende på hur pass involverade respektive leverantör 
är i produktutvecklingen. Leverantörsrelationerna indelas i tre olika klasser:  

• Leverantören har ingen utveckling (karakteriserar en legotillverkare) 

• Företag A och leverantören har gemensam utveckling 

• Leverantören står för hela utvecklingen. 

Typiska produkter där leverantören inte är involverad i produktutvecklingen är enkla 
standardiserade produkter. Företag A önskar att involvera leverantören så tidigt som 
möjligt i utvecklingen av nya produkter för de produkter det passar till. I dessa 
relationer vill Företag A skapa ett klimat där det råder ömsesidigt förtroende för 
varandra. Företag A jobbar efter en ”open-book”-policy som innebär att det sker ett 
utbyte av väsentlig information med leverantören. Företag A anser sig ha möjligheten 
att kunna styra sitt inflytande genom hela leverantörskedjan. De har full insyn om vad 
som händer i samtliga leverantörsled om de så önskar. Dock är det inte ett krav inom 
alla segment att Företag A ska ha full insyn. Företag A har som mål med relationerna att 
båda parter ska ha en lönsam ekonomisk utveckling på långsikt. Företag A försöker 
tillsammans med leverantören hitta besparingar i produktionen. Detta kan ske genom att 
Företag A ger expertishjälp i form av att leverantören får tillgång till produktions- och 
kvalitetsingenjörer från Företag A. Detta sker där relationerna är långa och väl 
utvecklade. Företag A vill emellertid inte bli för stora hos varje enskild leverantör. Detta 
är för att leverantören inte ska vara för starkt beroende av Företag A. Företag A anser 
det inte lämpligt att stå för mer än 20 % av en enskild leverantörs totala omsättning. 

Företag A vill inte ensamt ha totalansvar gentemot slutkund utan försöker sprida 
ansvaret nedåt i försörjningskedjan. På så sätt vill Företag A att hela försörjningskedjan 
ska ta ansvar. Detta gör så att leverantören ansvarar för sina komponenter och på så sätt 
nås en medvetenhet om kvaliténs betydelse. Detta sker genom garantiavtal med 
leverantörerna.  
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Vid Företag A:s kontakt med leverantörer så ingår fler avdelningar än inköp. Det är 
framför allt avdelningen för leveranskvalitet som består av kvalitetsingenjörer. De har 
som uppgift att bevaka och följa upp kvaliteten. De skriver avtal med leverantören hur 
kvalitén ska utvecklas. Vid nya produkter kan även produktutveckling vara involverad i 
leverantörskontakterna. Logistikavdelningen är involverad i den dagliga hanteringen av 
order och pratar själv med leverantören. Dock finns det en inköpare som fungerar som 
en ”Supplier Host” för varje leverantör och inköpsavdelningen är ytterst ansvarig för 
samtliga affärer med leverantörerna.  

Företag A värdesätter den personliga relationen som har byggts upp med de befintliga 
leverantörerna. Den underlättar kommunikationen, som anses av Företag A att vara 
väldigt viktig för hur relationen utvecklas. Företag A ser gärna att sina leverantörer är 
lättillgängliga och har en kontaktperson hos leverantören som kan sköta alla ärende 
rörande den leverantören. 

4.2.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer 

Företag A har uppsatta egenskaper som de tittar på hos varje leverantör. Dessa var 
grundade både på standarder som är gällande inom deras industri samt egna faktorer 
som de tittade på. Företag A har kriterier som måste uppfyllas av leverantörerna för att 
överhuvudtaget vara en tänkbar leverantör till dem. Först och främst måste leverantören 
vara certifierad inom industriell tillverkning, ekonomi, miljö och kvalitet. Detta är för 
att Företag A ska kunna säkerställa att leverantörerna jobbar enligt godkända metoder. 
Kvalitet är en av de viktigaste egenskaperna eftersom Företag A ser det som ett av sina 
kärnvärden. Andra egenskaper som är nödvändiga för en leverantör, är enligt Företag A 
följande: Delivery Performance dvs. leverera rätt kvantitet, i rätt tid på rätt plats. Vidare 
värdesätter Företag A att leverantören har en kort ledtid och kan snabbt besvara på 
förfrågningar. Det är inköp som är den drivande faktorn från Företag A:s sida och enligt 
Företag A så är det pris som är den starkaste faktorn i slutändan om de andra 
nödvändiga kraven är uppfyllda. Detta gäller framförallt affärer som inte är så stora. I 
större affärer som innebär djupa relationer över lång tid får de mjukare faktorerna större 
utrymme och pris blir inte alls lika avgörande. Dock säger Företag A att de tittar på alla 
andra parametrar också, s.k. mjuka faktorer. En sådan parameter kan vara att 
leverantören visar ett stort engagemang från leverantörens sida så att Företag A känner 
att leverantören anstränger sig och värdesätter affären.  

Företag A har väl utvecklade rutiner angående mätning och utvärdering av sina 
leverantörer. De mäter framförallt kvalité och delivery performance. Där samlar Företag 
A in avvikelseparametrar som rör tid, kvantitet, kvalitet samt förpackning och 
emballage. Leverantören måste ligga på minst 95 % i delivery performance för att vara 
godkänd. Företag A använder standarden PPM (parts per miljon) när de mäter 
leverantörerna. De samlar alla tal angående kvalité i något som de kallar QPM (quality 
parts measurement). Dessa tal används av kvalitetsingenjörer på Företag A för att skriva 
avtal med leverantörerna angående förbättring och utveckling i kvalitetsfrågor. Företag 
A använder också Key Performance Index som Supplier Host är ansvarig för. Där 
samlar de materialkostnadsnivåer som visar hur prisbilden för material ligger och vilka 
betalningsvillkor som gäller för leverantören. 

Företag A har en leverantörsportal i form av en extern webbplats som leverantörerna 
kan logga in på. Leverantörsportalen uppdateras veckovis. Där kan leverantören själv 
uppdatera sig på de senaste mätvärdena och Key Performance Index.  
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På så sätt kan leverantören själv följa utvecklingen och slipper därmed ringa eller skicka 
mail för att veta hur de sköter sig. Företag A uppskattar leverantörer som är proaktiva 
och försöker förbättra sina mätetal på egen hand.  

Vidare vill Företag A att leverantörerna ska vara proaktiva när det gäller att söka 
alternativa leverantörer t.ex. i EMS-länder, eller att jobba aktivt för att ta fram nya 
produktionsprocesser som innebär kostnadsbesparing för båda parter. 

Företag A anser det svårt för nya leverantörer att ta sig in i deras försörjningskedja 
eftersom de genomför en leverantörsreducering men även av det skälet att de 
leverantörer som finns i försörjningskedjan uppfyller certifieringskraven och jobbar 
efter samma normer och rutiner. Det innebär en risk att ta in en ny leverantör som 
kanske inte har de egenskaperna som är nödvändiga eller vana vid Företag A:s 
arbetssätt. 

Företag A tycker att de svenska leverantörerna framförallt har sina styrkor inom 
ingenjörskonsten som skapar förutsättningar för god kvalitet. Vidare menar det att 
svenska företag är lätta och öppna att kommunicera med. Närheten och tillgängligheten 
som gör att de snabbt kan vara på plats anser Företag A är en viktig egenskap. Även om 
EMS-länderna har en betydligt lägre kostnad så innebär det en risk och ökade 
logistikkostnader samt en större osäkerhet angående kvalité och leveransprecision. Det 
finns inga riktlinjer som styr vilken nationalitet leverantörerna ska ha. 

4.3 Företag B 

Företag B är en av världens största inom sin bransch. Den del som Företag B 
representerar av koncernen omsätter 1,8 miljarder och har cirka 600-700 anställda. 
Företaget har 83 tillverkningsenheter i 23 länder. Deras största marknad är idag Europa 
men är starkt växande i de andra världsdelarna. Företaget har en relativt kort och 
okomplicerad leverantörskedja som består av 15 stycken huvudleverantörer. Dessa 
leverantörer levererar direkt in till Företag B:s produktion. Företag B har tidigare stått 
för mycket av den tillverkning de idag köper av sina leverantörer. De ägde tidigare 
råmaterialleverantören och försåg sina leverantörer med råmaterial. Detta är på väg att 
försvinna vilket kommer att medföra att leverantören får större ansvar och det blir en 
mer renodlad kedja. Företag B köper nu en färdig produkt men är fortfarande med och 
styr vilket företag som leverantören ska köpa råmaterialet av. 

4.3.1 Strategier 

Företag B har en leverantörsstrategi vid val av leverantörer. Den kallas för Supplier 
Delivery Concept och innebär att de ska ha två leverantörer per produktslag, en bred 
leverantörsbas samt ha de bästa leverantörerna med avseende på kvalité, pris, leveranser 
och kapacitet. Det ska ske ett kontinuerligt samarbete med leverantören så att företag B 
är det självklara valet för leverantören.  

Företag B jobbar aktivt med leverantörsutveckling med sina huvudleverantörer som är 
cirka 10-15 st. Företag B har inget uttalat mål att minska sin leverantörsbas vad det 
gäller huvudleverantörer. Det kan istället vara önskvärt med en ökning. Anledningen är 
att Företag B vill minska sitt beroende av de huvudleverantörerna som de har idag, 
genom att utöka antalet leverantörer. 
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Om Företag B köper ett artikelnummer från en leverantör så fortsätter de med det och 
skiftar inte leverantör så länge som de sköter sig. Företag B har inte för avsikt att byta 
någon leverantör och har ingen aktiv sökning av alternativa leverantörer så länge de inte 
har någon speciell anledning till det. Företag B anser sig själva kunna förbättras inom 
det området. Företag B:s leverantörer har en stor specialkunskap och levererar ofta 
speciella produkter till Företag B. Detta gör det svårt att hitta bra alternativ, speciellt i 
Sverige. 

Vid leverantörsval så använder sig Företag B av tvärfunktionella grupper som består av 
personer med kompetens från olika område så som inköp, logistik, produktion och 
teknik. Ofta köper inte Företag B enstaka produkter utan hela sortiment av leverantören 
vilket leder till att affärerna blir ganska stora i omsättning. Det initiala steget består ofta 
av en förfrågan som sen behandlas i olika steg med avseende på de olika områdena, 
inköp, logistik, produktion och teknik. 

Företag B anser att lokaliseringen har en betydelse eftersom det är bekvämt och 
effektivt med att ha leverantörerna i sin närhet. Företag B har inte någon strategi vad 
gäller nationalitet på sina leverantörer och ser inget självändamål med att göra affärer 
med leverantörer från låglöneländer, utan väljer det alternativ som anses vara bäst för 
Företag B. 

”Vi har till och med döpt om Low Cost Countries till Best Cost Countries” 

 (Purchasing Manager Företag B, Personlig kommunikation, 2005-12-05) 

4.3.2 Relationer och samarbete 

Företag B anser sig inte vara ett köpande företag trots att den delen har ökat markant på 
senare år. Eftersom den andelen har ökat betydligt har det lett till att det blivit hårdare 
belastning på inköpssidan. Företag B har därför tvingats att lägga ner större energi på att 
hantera sina relationer med sina leverantörer än tidigare. 

Företag B har en positiv inställning till samarbete med sina leverantörer. De önskar att 
ha sina leverantörer närmre sin verksamhet för att på så sätt kunna samarbeta bättre. 
Företag B står för design och produktutveckling själva med en liten involvering från 
leverantörerna men vill gärna se ett utökat samarbete inom produktutveckling och 
konstruktion. Även inom de logistiska flödena anser Företag B att de tillsammans med 
leverantörerna kan förbättra flödena på ett mer kostnadseffektivt sätt. På så sätt kan 
relationen och samarbetet vara grund till att en större flexibilitet och ett högre mervärde 
skapas.  

Företag B har idag väldigt långa relationer med sina 10-15 huvudleverantörer. Dessa 
leverantörer står för cirka 90 % av Företag B:s totala inköp. I dessa relationer har 
Företag B och leverantörerna väldigt tätt kontakt. På frågan om personliga relationer 
spelar någon roll svarade Företag B att den personliga relationen inte har det i sig, men 
att det finns en vettig och problemlösande dialog i relationen är viktig. Dessa långa 
relationer anser Företag B både vara en styrka och svaghet. En styrka på så sätt att dessa 
leverantörer vet vad som krävs och är bekanta med rutiner samt att de inte ställer till 
några problem. Dock menar Företag B att de kunde vara bra att ha en lite högre 
frekvens på rotationen av leverantörerna för att på så sätt få in nya idéer. Företag B vill 
inte stå för mer än 30 % av en leverantörs totala omsättning.  
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Företag B har ingen lång försörjningskedja på leverantörssidan. Det beror på att tidigare 
har Företag B haft all produktion inom sitt eget företag. Nu består leverantörssidan i 
huvudsak av first-tier-leverantörer. I och med att försörjningskedjan inte är så lång på 
leverantörssidan kan Företag B ha väldigt bra insyn och kontroll över aktiviteterna där. 
Detta gör så att Företag B kan vara med och styra alla nödvändiga parametrar. Den 
information som leverantören får från Företag B består av volymprognoser. Dessa talar 
om det kommer ske en ökning, minskning eller vara oförändrad volym. Leverantörerna 
får inte tillgång till någon detaljplanering utan det ligger på deras ansvar att ha kapacitet 
och vara flexibla så att de kan hantera svängningarna. 

Företag B vill se en partnerskapsattityd hos sina leverantörer. Med det menar Företag B 
att leverantören uttryckligen ska vilja jobba med Företag B. Vidare tittar Företag B på 
hur effektivt leverantören jobbar med att förbättra sin verksamhet för att dela med sig av 
effektivitetsvinster till Företag B. Företag B vill att deras leverantörer ska vara proaktiva 
och söka information hos Företag B. Leverantören ska aktivt söka behovet hos Företag 
B som kund och göra de investeringar som behövs för att möta Företag B:s behov. 
Företag B kan i vissa fall som rör speciell teknik göra gemensamma investeringar med 
leverantören för att tillsammans göra ekonomiska vinster. 

4.3.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer 

För att vara en tänkbar leverantör till Företag B, finns det vissa kriterier som Företag B 
anser vara viktiga. Dessa kriterier är pris, kvalité och service. Kvalitén förväntas vara på 
en viss nivå för att leverantören överhuvudtaget ska var med på marknaden. Med 
service menar Företag B framförallt kunna leverera med kort ledtid och ha en stor 
flexibilitet i sin produktion. Det är väldigt viktigt för leverantören att ha en förståelse för 
Företag B:s situation och vad Företag B vill ha av leverantören. Eftersom Företag B har 
en helt kundorderstyrd produktion är det väldigt svårt för Företag B att kunna ge några 
exakta prognoser till leverantören. Detta anser Företag B att leverantörerna måste ha 
förståelse för och ha en beredskap som kan hantera snabba ledtider och flexibilitet. 
Viktigt är också att leverantören har en god kommunikation med Företag B och arbetar 
proaktivt för att hitta lösningar som kan leda till besparingar för leverantören och 
Företag B. Företag B ser gärna att leverantören ställer sig frågan:  

”Vad kan jag göra för Företag B för att få mer affärer i framtiden?” 

(Purchasing Manager Företag B, Personlig kommunikation, 2005-12-05) 

Företag B tittar även på andra kriterier hos leverantören så som vilka miljö- och 
kvalitetssystem som de använder sig av. Detta är för att Företag B vill säkerställa att 
leverantören jobbar efter rätt metoder vad gäller dessa områden. 

Företag B utvärderar sina leverantörer i form av en audit-revision. Där får leverantören 
ett betyg på hur pass bra Företag B anser att leverantören skött sig. De klassar in 
leverantörerna i A, B och C efter prestationer. Företag B betonar att detta inte är en 
gradering hur viktiga kunderna är för Företag B, utan ett sätt att värdera deras 
prestationer. Det som Företag B mäter i sina utvärderingar är leveransprecision i form 
av tid och antal/dag. Det mäter även kvalitetsutfall i form av reklamationer. Då 
använder man inte PPM utan mäter antal tillfälle som fel har uppstått. Företag B arbetar 
efter ett nollfelskoncept. Vidare mäter Företag B hur snabbt leverantören kan svara på 
oförutsedda akuta leveranser och dagliga förfrågningar. I audit-revisionen går Företag B 
igenom hur pass innovationsrika leverantören är. Företag B undersöker också till vilken 
grad leverantören är integrerad elektroniskt. 
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Företag B är också intresserade av att ta reda på vilka kostnadssänkande aktiviteter som 
leverantören jobbar med. Det är viktigt för Företag B att se att leverantören aktivt jobbar 
med förbättringsåtgärder för att sänka kostnader och öka effektiviteten. Denna 
utvärdering får leverantören ta del av vid möten och förhandlingar. Det sker inte någon 
regelbunden feedback. Om det behövs meddelar Företag B leverantören om antal 
reklamationer blir för högt. Företag B håller på att utveckla en leverantörsportal där 
leverantörerna kan hitta sina siffror i framtiden. 

Det som Företag B tycker är positivt med svenska leverantörer är närheten och att 
svenska leverantörer är lätta att diskutera och lösa problem tillsammans med. Vidare 
anser de att svenska företagen är duktiga inom de speciella bearbetningsområdena som 
de är verksamma i och det är svårt att hitta alternativa leverantörer med liknande 
kompetens. Det är en nödvändighet att svenska företag automatiserar i så hög grad som 
möjligt och kommer med smarta lösningar för att prisskillnaden inte ska vara för stor 
gentemot låglöneländerna. Företag B anser dock att svenska leverantörer kan bli 
betydligt mer professionella vad det gäller kontraktsskrivning och mer tydliga vad det 
gäller pappershantering och regler. Vid en jämförelse med utvecklingsländerna anser 
Företag B att svenska leverantörer är lite bekväma och springer inte lika fort som dessa 
länder. Här tycker Företag B att det är ett helt annat tryck och drivkraft i 
utvecklingsländernas vilja och engagemang att göra affärer och utvecklas. De svenska 
leverantörer som lyckas nå samma engagemang och vilja kan vinna stora fördelar. 

4.4 Företag C 

Företag C är ett företag som ligger i framkant inom sin bransch med att leverera 
komplexa automationslösningar till tillverkningsindustrin. Företaget har 550 anställda 
över hela världen och omsätter 1,1 miljard. De finns representerade i 52 länder och har 
säljbolag i 26. Deras största marknad finns i Europa tätt följt av Amerika och Asien.  

Företag C har behövt utveckla sin inköpsorganisation betydligt de senaste åren, detta för 
att de gått från att tillverka mycket själva till att idag nästan inte ha någon egen 
tillverkning själv utan sammanställer helhetslösningar till kunden. De jobbar idag aktivt 
med 60 leverantörer. De flesta av dessa är systemleverantörer. För att Företag C ska 
kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment försöker de standardisera sin produktflora 
så långt det går, trots deras kundanpassade helhetslösningar. 

4.4.1 Strategier 

Företag C:s leverantörsstrategi är att alla deras leverantörer skall ha en global täckning. 
Avgörande för vilken leverantör som väljs är var marknaden befinner sig. Företag C 
väljer den leverantören som passar bäst med hänsyn till deras försörjning för tillfället. 
De vill ha ”Rätt leverantör, på rätt plats i rätt tid”. Deras syn på Global Sourcing i 
låglöneländer är att den kan bli aktuell under förutsättning att totalkostnaden är 
betydligt lägre än existerande kostnad med bibehållen totalkvalité. Krav från kunder att 
etablera lokal produktion utvärderas och analyseras vilket kan innebära en viss 
tillverkning läggs i låglöneländer. Företag C är inte främmande för att deras leverantörer 
tar på sig den delen av sourcing och levererar i sin tur en färdig komponent till Företag 
C. 

Företag C jobbar med reducering av sin leverantörsbas, men har inte någon uttalad 
strategi att reducera denna årligen med viss procentsats. Det kan förekomma att vissa 
standardkomponenter läggs hos en och samma leverantör för att försöka krympa 
hanteringen av enkla produkter. 
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Företag C lägger ner mycket tid på kärnleverantörer som kan och vill leverera tekniska 
lösningar för att bygga upp rätt förutsättningar för bra utveckling och leveranser med 
dessa kärnleverantörer. Företag C ser gärna att några av deras leverantörer tar ett större 
ansvar och tar över ett antal av Företag C:s leverantörer för att på så sätt bli en slags 
systemleverantör som levererar helhetslösningar till Företag C. 

Företag C har som princip att stå för alla verktygskostnader som deras leverantörer 
använder i produktionen till Företag C. Företag C finansierar även monteringsmaskiner 
som leverantörerna använder sig av till Företag C:s produkter. När det behövs större 
investeringar hos leverantören och det rör affärer som Företag C är inblandade i, så är 
Företag C med och investerar för att skapa en win-win-situation för båda parterna. 

4.4.2 Relationer och samarbete 

Företag C har inga krav på sina leverantörer att de ska ha framtagning av ”egna” 
produkter. I vissa fall passar det utmärkt att enbart ha en legotillverkare som leverantör. 
Generellt ser Företag C det som positivt att leverantörerna har en egen utveckling av 
både legotillverkade produkter och ”egna” produkter. Det är ett bevis på att företaget 
har ett konstruktions- och applikationskunnande när de jobbar med 
produktförbättringar. Företag C ser denna utveckling hos dessa leverantörer som mycket 
stimulerande och konkurrenskraftigt. Företag C har vissa leverantörer som har sökt sig 
till Företag C för att vara med och utveckla nya produkter. Detta ser Företag C som 
positivt och vill involvera dessa leverantörer i ett så tidigt skede som möjligt av 
utvecklingsprocessen. 

Företag C vill ha en så nära och öppen relation som möjligt med samtliga sina 
leverantörer. De vill med öppna relationer åstadkomma en gemensam utveckling 
tillsammans med sina leverantörer för att utveckla processer och skapa förutsättningar 
för effektivitet och billigare totalkostnad. Företag C försöker identifiera totalkostnaden 
istället för att stirra sig blinda på inköpspriset. 

Företag C värderar sina befintliga relationer starkt så länge det inte finns indikationer på 
att leverantören missköter sig. Om leverantören levererar bra kvalitet, har god 
utveckling av företaget och en positiv inställning med stort engagemang är det till den 
existerande leverantörens fördel gentemot nya leverantörer. De vill dock inte bli en 
alltför dominerande kund hos sina leverantörer utan tycker det inte är lämpligt att stå för 
över 30 % av leverantörens omsättning. 

Företag C tycker att kommunikationen är en av de viktiga faktorerna när en relation ska 
etableras. Företag C anser att relationen bygger mycket på personkemi och det 
underlättar väsentligt när parterna har förståelse för varandras situation. Kommunikation 
har tidigare inte prioriterats lika mycket som idag av Företag C. Nu anser Företag C att 
kommunikation antingen kan stjälpa en relation eller verka som en gnista och 
inspirationskälla till ett bra samarbete där Företag C och leverantören hittar bra 
gemensamma lösningar. Företag C vill att leverantören ska känna det utmanande att 
jobba tillsammans med dem. Företag C erkänner att de ibland kan upplevas lite 
byråkratiska och sega från leverantörernas sida. Detta är för att Företag C inte alltid 
lyckats samordna sina aktiviteter på ett optimalt sätt. 

Företag C har kvalitetsmöten med sina större leverantörer minst 2 gånger per år. I dessa 
möten deltar de tre funktionerna, inköp, logistik och kvalitet som ingår i relationen med 
leverantören.  
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Det är öppna möten där det ventileras åsikter om samarbetet och eventuella 
meningsskiljaktigheter reds ut. Inköp är inte inblandad i den dagliga kontakten med 
leverantörerna utan den står logistikavdelningen för.  

Därför är mötena extra viktiga för inköp, då de där får en bra möjlighet att skapa sig en 
bild av relationerna. Företag C lägger ett ganska stort ansvar på sina leverantörer och ser 
gärna att leverantören tar större ansvar vad gäller förhandlingar med second- och third-
tiers-leverantörer. 

Det är ett val från Företag C:s sida att inte ha för stort inflytande längre ner i 
försörjningskedjan. När det gäller större affärer med kärn- och nyckelprodukter finns 
det ett större intresse för Företag C att involvera sig ner på lägsta nivå. 

Företag C har idag ett system där leverantörerna registrerar färdiga orders för leverans. 
Detta eftersom Företag C står för all transport själva genom utvalda servicepartners på 
globala marknaden. I detta system kan även leverantörerna se prognoser för 
nästkommande kvartal. Företag C anser att det är upp till varje leverantör hur det väljer 
att använda sig av prognoserna. Dessa prognoser är enbart en indikation om 
nästkommande kvartals försäljning. Detta är ingen bindande information från Företag 
C:s sida gällande köp. Företag C menar att informationsutbytet och transparensen kan 
bli betydligt bättre i försörjningskedjan. 

Företag C har framtida funderingar på att låta leverantören få direkt tillgång till 
kundorder och lagernivåer så att leverantören kan få ett påfyllnadsansvar. Företag C vill 
också att leverantörerna i framtiden tar större ansvar gällande produkt-, process- och 
materialförbättringar. Företag C eftersträvar en större proaktivitet hos sina 
underleverantörer. 

4.4.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer 

Eftersom Företag C:s leverantörer fungerar som en förlängd produktionsarm till Företag 
C så lägger de stor vikt vid val av leverantörer. Företag C delar upp sina leverantörer 
efter vilken produktionsprocesskategori som de tillhör. För att vara tänkbar leverantör 
till Företag C så tittar de mycket på hårda värden men lägger även en stor del av 
värderingen på mjuka faktorer. De har som krav att deras leverantörer ska vara ISO-
9001 eller ISO 9002 certifierade. 

Företag C värderar sina leverantörer i en leverantörsbedömning. Den bygger på en 
kravspecifikation som Företag C har fastställt. Företag C vill att deras leverantörer ska 
ha en organisation med en klar ledarstil. De lägger stor vikt på leverantörens ägare och 
management och att de har en klar bild över vad de vill med sin verksamhet. Vidare 
tittar Företag C på hur personal- och ekonomifrågor ser ut i leverantörens organisation. 
Ekonomifrågorna är viktiga för att Företag C ska se att leverantören har långsiktig 
överlevnad. Leverantören måste ha råd att investera och ha en stabil soliditet och 
kassalikviditet. Givetvis är produktionen hos leverantören en central fråga för Företag C 
eftersom de inte har någon egen produktion. De vill att leverantörerna ska ha den mest 
effektiva maskinparken och samtidigt vara mycket flexibla. Företag C ser gärna att 
deras leverantörer tänker i nya banor när det kommer till utveckling av maskinpark och 
robotteknik. Detta är för företag C vill ha en bra utveckling vad gäller totalkostnad på 
sina komponenter. 

Företag C vill att deras leverantörer ska ha en kvalitetsavdelning där de sker styrning av 
kvalitén med hjälp av systematisk dokumentation. Vidare ska leverantören visa upp god 
tillverkningskvalitet genom mätetal till exempel genom scorecards. 
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De vill att alla nivåer i leverantörens organisation ska genomsyras av kvalitet. Företag C 
värdesätter även att den administrativa delen hos leverantören fungerar på ett smidigt 
sätt, så att beställningar hanteras effektivt och tillverkningsprocessen snabbt kommer 
igång för att få så korta ledtider som möjligt. Företag C vill att leverantören levererar 
effektivt och mäter delivery performance. Där har Företag C som minimikrav 95 % men 
har dialogen med sina leverantörer hur leverantören och Företag C gemensamt ska 
kunna nå upp till önskvärda 100 %. I delivery performance ingår aktiviteter som 
leveransprecision, dokumentriktighet och servicenivå. 

Företag C har en intern värdering av deras leverantörer där de värderas i en skala mellan 
1-5. Värderingen talar om hur pass bra de uppfattar leverantörens prestationer. Är de 
inte tillräckligt nöjda så tillsätter de en aktivitetsplan med åtgärder som de förmedlar till 
leverantören så att de kan förbättra sig. Leverantören får bara aktivitetsåtgärder om de 
underpresterar med betyg 2 eller lägre, vid upprepade krav på förbättringar men 
fortsatta underprestationer, löper leverantören en risk att avvecklas som leverantör till 
företag C. Andra egenskaper som Företag C värdesätter hos sina leverantörer är att de 
ska vara proaktiva och söka nya lösningar. De vill att leverantörerna ska jobba ett steg 
extra för att leverera produkter och tjänster så effektivt som möjligt. De fokuserar 
framförallt mycket på totalkostnad istället för inköpspriset. Stor vikt läggs på 
flexibiliteten och att det finns ett engagemang och en inställning som överensstämmer 
med Företag C:s tankesätt. Viktigt att leverantören är ”hungrig” och är lika tänd på 
idéerna som Företag C är. Företag C pratar också mycket om att de olika funktionerna i 
Företag C och leverantören ska stämma överens och matcha varandra i det dagliga 
arbetet för att relationen ska fungera så bra som möjlighet.  

Företag C anser att svenska leverantörer är uppdelade i två skikt. Det finns de som är 
”jättehungriga”, aktiva, duktiga och försöker erbjuda och marknadsföra sig själv. Det 
andra skiktet består av företag som alltid har varit produktionstekniskt duktiga men inte 
så säljande av sig. Detta måste de förbättra för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Företag C anser att svenska leverantörer ”generellt är duktiga” men måste fortsätta vara 
produktionseffektiva och investera mycket i ny teknik. Vidare menar Företag C att 
svenska leverantörer som är medvetna om den globala konkurrensen och har ett vidgat 
perspektiv samt agerar för att möta konkurrensen har en bra chans att fortsätta vara en 
konkurrenskraftig aktör på marknaden. 

4.5 Sammanfattning av empirin 

Detta kapitel presenterade fallföretaget och deras kundföretag så att läsaren har kunnat 
skapa sig en bild över vilka situationer företagen befinner sig i. Kapitlet sammanfattade 
även de diskussioner som författarna har haft med fallföretagen och de intervjuer som 
har genomförts med kundföretagen. Författarna har sammanställt intervjuerna med 
avsikt att områden som redovisas ska vara till hjälp för att svara på rapportens syfte. 
Författarna har försökt göra sammanställningen så korrekt som möjligt utan att 
författarnas egna tolkningar och värderingar ska återspeglas i den. De tolkningar och 
värderingar som författarna vill göra tas upp i analysen.  
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiriska undersökningen med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Avsnittet följer samma upplägg som den 

empiriska undersökningen och är uppdelat på liknande sätt: strategier, 

relationer och samarbete samt egenskaper och utvärdering av leverantör. 

Varje avsnitt behandlar vilken approach kundföretagen och fallföretaget 

har till respektive ämnesområde Detta ställs i relation till den teoretiska 

referensramen och författarnas egna tolkningar. 

5.1 Strategier 

Enligt Mentzer (2001) så kan olika försörjningskedjor skilja sig åt betydligt i utseende 
och komplexitet. De olika kundföretagen har olika roller och placeringar i sina 
respektive försörjningskedjor. Företag A, som tillverkar och sammansätter en 
slutprodukt, har det mest komplicerade leverantörsnätverket av de tre kundföretagen. 
Företag B, som tillverkar en produkt som är en ingående komponent i många 
slutprodukter, har det minsta leverantörsnätverket av de tre kundföretagen och det består 
av betydligt färre leverantörer och är mindre komplext. Företag C, som förser sina 
kunder med komplexa automationslösningar, har ett leverantörsnätverk som inte är så 
komplicerat som Företag A:s men mer komplext än Företag B:s. Kundföretagens olika 
produktsortiment har en avgörande betydelse för vilka tillverkningsstrategier som 
kundföretagen har. Detta har i sin tur stor inverkan på hur kundföretagen hanterar sina 
leverantörsrelationer. 

Samtliga kundföretag har olika syn på leverantörsreduceringar. Företag A arbetar 
aktivast av de tre kundföretagen med att reducera sin leverantörsbas. De har flest 
leverantörer av kundföretagen och har en uttalad målsättning att sänka sina inköpspriser 
med en viss procent varje år. Det är svårt för nya leverantörer att ta sig in i deras 
försörjningskedja eftersom de har en pågående leverantörsreducering samt att de 
nuvarande leverantörerna är inkörda hos Företag A. Företag B har ingen aktiv 
leverantörsreducering alls, utan det är snarare önskvärt med en utökning av antalet 
kärnleverantörer. De har långsiktiga relationer och brukar inte skifta leverantörer så 
länge de befintliga leverantörerna sköter sig och inte ger Företag B någon anledning till 
att ersätta dem. Det beror på att Företag B:s leverantörer ofta har en spetskompetens 
inom sitt område och det är svårt att hitta bra alternativ, speciellt i Sverige. Företag C 
jobbar med reducering av sin leverantörsbas, men har inte någon uttalad strategi att 
reducera denna årligen med viss procentsats. Företag C väljer leverantörer efter var de 
ser en potentiell marknad. 

Enligt Cousins (1999) så är de huvudsakliga motiven till leverantörsreducering olika 
tids- och kostnadsbesparningar. Dessa motiv kan ses hos både Företag A och Företag C. 
Båda företagen försöker samla relativt enkla standardiserade produkter hos samma 
leverantörer för att minska kostnaderna på inköpssidan både vad det gäller personal- och 
transaktionskostnader. Detta överensstämmer med Dyer et al. (1998) som anser att 
fördelar kan vinnas genom att samla sina affärer hos samma leverantörer så att företaget 
blir en mer attraktiv affärspartner för de leverantörer som får de samlade affärerna. På 
så sätt kan leverantören dra nytta av skalekonomi i sin tillverkning. Enligt McCutcheon 
& Stuart (2000) så har leverantörsbaserna reducerats med en följd av att företagen har 
längre och närmre relationer med de kvarvarande leverantörerna. Detta kan ses 
framförallt hos Företag A, där en anledning till reduceringen är att ersätta nuvarande 
leverantörer med systemleverantörer som har fullt ansvar för sitt system.  
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Företag C ser också gärna att några av deras leverantörer tar större ansvar och blir 
systemleverantörer. Detta kan innebära att en del av Företag A och Företag C:s 
nuvarande leverantörer riskerar att elimineras från försörjningskedjan eller att bli 
nedflyttade till en lägre nivå. Detta är samma utveckling som Larsson (2005) och 
Cousins (1999) har identifierat i sina undersökningar. 

Företag B däremot arbetar inte efter samma metoder som Företag A och Företag C. 
Detta beror på att deras leverantörssituation är annorlunda än de andra två 
kundföretagen. De har ett tiotal kärnleverantörer som Företag B har långa relationer 
med och de har få alternativa leverantörer. Företag B kan tänka sig att utöka sin 
leverantörsbas för att på så sätt öka konkurrensen och få in lite nyare idéer. Detta 
överensstämmer med Porters (1980) traditionella resonemang där han menar att ett 
större antal leverantörer ger ett minskat beroende av enskilda leverantörer och 
möjligheter till ett lägre pris därigenom. 

Företag X ser både negativa och positiva sidor med reduceringen av leverantörsbaser. 
Givetvis vill de inte tappa kunder eller komma längre ifrån slutkunden. Det ser också ett 
hot att alltför mycket av system- och modultänkande gör att de leverantörer som blir 
nedflyttade kommer för långt ifrån slutkund och tappar på så sätt förståelsen för vad 
produkterna ska användas till i slutändan. Företag X ser det som en nödvändighet att ta 
ett större ansvar gentemot sina kunder för att på så sätt vissa att de vill vara med i 
försörjningskedjan. Det är viktigt och nödvändigt att Företag X är medvetna om 
utvecklingen så att de kan agera och vara den leverantören som får vara kvar i 
försörjningskedjan. På så sätt kan de nyttja fördelarna som Dyer et al. (1998) tar upp, 
dvs. att vissa leverantörer får affärerna samlade hos sig vid leverantörsreduceringar.  

Coyle et al. (2003) och Fawcett et al. (2000) betonar vikten av att företag fokuserar på 
totalkostnaden för hela försörjningskedjan istället för enbart fokusera på 
inköpskostnaderna för sitt företag. Detta tankesätt är aktuellt med avseende på dagens 
rådande diskussion om att lägga tillverkning i låglöneländer. Företag A har en uttalad 
strategi om att söka leverantörer i låglöneländer. De har aktiv sökning av nya 
leverantörer i låglöneländer och förmodar att den delen kommer att öka. Företag B och 
Företag C har en annan syn angående tillverkning i låglöneländer. De anser att det kan 
vara aktuellt under förutsättning att totalkostnaden blir avsevärt lägre men det får inte 
ske på bekostnad av kvalitén eller service. De har inte någon aktiv sökning av 
leverantörer i låglöneländer. Det är dock svårt att veta vad företagen menar med 
avsevärt lägre totalkostnad och hur de värderar totalkostnaden med tanke på 
transportkostnader och kvalitet och servicebrister. 

Företag X anser att deras konkurrenssituation är splittrad eftersom de konkurrerar 
framförallt med företag från Västeuropa vid förfrågningar om nya jobb. Däremot har de 
märkt en ökad konkurrens från låglöneländer i Asien och Östeuropa när det gäller äldre 
produkter. De har ingen egen aktiv sökning av potentiella leverantörer eller 
samarbetspartners i låglöneländer. Enligt Lemke et al. (2003) är graden av engagemang 
och åtagande avgörande för leverantörens möjligheter till en bra relation. 
Kundföretagen ser gärna att Företag X tar ett större åtagande och själva tar ansvaret att 
undersöka eventuella möjligheter för tillverkning i låglöneländer. Det kan ske genom att 
leverantören antingen själv köper komponenter därifrån eller lägger egen tillverkning 
där. 
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5.2 Relationer och samarbete 

Samtliga kundföretag var generellt positiva till närmre relationer och ökat samarbete. 
Graden av samarbete avgörs ofta av till vilken grad leverantörerna är involverade i 
produktutvecklingen. Företag A delar in sina leverantörer i tre grupper efter involvering 
i produktutvecklingen. Företag X är inte delaktig i Företag A:s produktutveckling men 
har varit leverantör till Företag A under lång tid. Företag B har ingen uppdelning men 
har ett tiotal kärnleverantörer som de arbetar nära med. Eftersom Företag B står för 
design och produktutveckling själva så är inte Företag X delaktig i den men har även 
här varit en leverantör till Företag B under en lång tid. Företag C är mycket beroende av 
sina leverantörer och Företag X levererar till viss del lite mer komplexa lösningar till 
Företag C än till de andra två kundföretagen. Företag X:s leverantörssituation kan inte 
placeras på Lambert et al. (1996) skala över relationer i partnerskap eftersom deras 
leverantörssituation till kundföretagen inte är ett uttalat partnerskap. Däremot kan deras 
leverantörssituation med kundföretagen klassificeras som Longterm-Relationship enligt 
Websters (1992) uppdelning.  

Graden av samarbete är enligt Lemke et al. (2003) en av de faktorer som karakteriserar 
en relation. Samtliga kundföretag ser samarbete som nödvändigt för en fungerande 
relation. Företag A vill involvera sina leverantörer så tidigt som möjligt i 
produktutveckling men det passar inte alla leverantörer. Företag B har bara en ytterst 
liten involvering av leverantörerna i produktutvecklingen men ser gärna ett utökat 
samarbete med sina leverantörer inom produktutveckling, konstruktion och inom de 
logistiska flödena så att de tillsammans med leverantören kan bli mer kostnadseffektiva. 
Företag C vill involvera sina leverantörer så mycket som möjligt och ser gärna att deras 
leverantörer har en egen produktutveckling. De anser att det är ett tecken på att 
leverantören har ett konstruktionskunnande som stimulerar konkurrenssituationen. 
Genom att själv erbjuda sig att deltaga i produktutvecklingen i ett tidigt skede, kan en 
leverantör visa att de är positiva till samarbete och vill arbeta med kunden. Detta 
överensstämmer med Lemke et al.:s (2003) resonemang om att leverantören kan stärka 
sin position genom att ingå i kundens produktutveckling. 

Lemke et al. (2003) menar att informationsutbytet mellan företagen är avgörande för 
hur effektiv och välfungerande en relation är. Information som är enkel och rak 
underlättar. Ett stort informationsutbyte kräver att företagen jobbar nära varandra och 
har en stor tillit för varandra. Lamming et al. (2004) menar att ett transparent 
förhållande mellan parterna i en relation bäddar för en bra informationsdelning dock 
behöver den inte nödvändigtvis vara lika stor i båda riktningarna. Företag A försöker 
skapa ett ömsesidigt förtroende med sina leverantörer. De har en ”open-book”-policy 
och delar med sig av väsentlig information till leverantören. De har möjlighet till full 
insyn i sitt leverantörsnät om de önskar. Företag A värdesätter den personliga relationen 
för att den underlättar kommunikationen. De ser gärna att leverantören har en 
kontaktperson till alla ärenden och att den personen är lättillgänglig. Företag B har en 
väldig tät kontakt med sina kärnleverantörer och delar med sig information i form av 
volymprognoser men leverantören får ingen detaljplanering. Leverantören får en 
indikation på om efterfrågan går upp eller ner till nästa månad. Den personliga 
relationen anses inte så viktig i sig av Företag B men det är viktigt att det förs en 
konstruktiv dialog som för relationen framåt. Företag B har väldigt bra insyn på sin 
leverantörssida och kan vara med och påverka på alla nivåer. Företag C anser att 
transparensen och kommunikationen kan bli betydligt bättre. De prioriterar 
kommunikation i sina relationer väldigt mycket och har framtida funderingar på att låta 
leverantören ha full insyn vad det gäller kundorders och lagernivåer så att leverantören  
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kan få påfyllnadsansvar. Företag C tycker relationen bygger mycket på personkemi och 
underlättar när parterna har förståelse för varandras situation. Samtliga kundföretag 
anser att de har en bra och nära relation med sina leverantörer och anser att 
kommunikationen är viktig så att informationen blir korrekt och tydlig. Dock anser 
Företag X att informationen är bristfällig i många fall, t.ex. vad komponenten ska 
användas till så att det kan ge rätt feedback till kunden angående ritningskritik. 

Överlag anser Företag X att informationen från deras kunder är varierande och de vill ha 
möjligheter att få bättre och tidigare prognoser för att underlätta deras produktion. 
Företag X:s önskan om bättre framförhållning från deras kunder kan i många fall vara 
svårt att uppnå eftersom kunderna har en kundorderstyrd produktion som kan vara svår 
att förutse även för Företag X:s kunder. Lamming et al. (2005) trycker på att det är 
viktigt att båda sidor kan identifiera vilka fördelar och vinster som uppkommer av 
transparensen och informationsdelningen och vågar lita på varandra trots den ökade 
risken. Den ökade risken med informationsdelningen får inte vara ett hinder. Samtliga 
kundföretag ansåg det positivt att leverantören gjorde besparingar och delade med sig 
den informationen till kundföretaget. Det var ett tecken på att leverantören var villig att 
göra sitt yttersta för att effektivisera och därmed göra kostnadsbesparingar. Däremot 
ansåg kundföretagen att det var negativt om de upptäckte att leverantören hade gjort 
kostnadsbesparingar och inte delade med sig den informationen till dem. 

Lamming et al. (2005) delar in relationen i tre olika nivåer beroende av hur 
informationsdelningen ser ut mellan företagen. Kundföretag A och B anser att de har 
full insyn i kedjan och deras uppfattning kan jämföras med Lamming et al.:s (2005) 
definition på Clarity-förhållandet. Företag C anser dock att transparensen kan bli bättre 
och den informationsdelningen kan jämställas med Lamming et al.:s (2005) definition 
på ett Translucent förhållande. Intressant i sammanhanget är att Företag X anser att 
informationsdelningen inte är tillräckligt bra och de har inte alls den insynen som 
kundföretagen säger sig ha. Lamming et al. (2004) menar att informationsdelningen inte 
behöver vara lika stor från båda håll men båda sidor bör vara medvetna om den andre 
partens uppfattning och känsla. Att företagen har olika uppfattningar kan vara en 
indikation på att det finns brister i förståelsen för varandras situation. 

Företagen i en relation kan dela risken när det gäller nyinvesteringar. Genom att 
kundföretaget hjälper en leverantör med investeringar till specifika maskiner för 
tillverkning av kundföretagets komponenter så kan de underlätta för leverantören att 
våga göra dyrare investeringar som båda parter kan dra nytta av (Lemke et al., 2003). 
Företag A gör inga sådana gemensamma investeringar utan det var leverantörens ansvar 
att se till så att de har en modern maskinpark om de vill vara med i försörjningskedjan. 
Däremot kan Företag A tillhandahålla med produktions- och kvalitetsingenjörer som 
kan hjälpa leverantören med processförbättringar som minskar ledtider och reducerar 
kostnaderna. Företag B kan i vissa specialfall göra gemensamma investeringar med 
leverantören men det är väldigt sällsynt. De anser att leverantören ska göra de 
investeringar som behövs för att möta Företag B:s behov. Företag C däremot var väldigt 
positivt till gemensamma investeringar där båda parter kan dela på vinsterna som 
investeringarna leder till. Företag C står t.ex. för alla verktygskostnader som deras 
leverantörer har för tillverkning av komponenter till Företag C. Även 
monteringsmaskiner finansieras av Företag C. 

En faktor som ingen av kundföretagen eller Företag X har nämnt är rådande 
maktsituation och dess inverkan på relationen. Enligt Cox (2004a) så uppstår det alltid  
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en spänningssituation i alla relationer och det är maktsituationen som avgör vem som 
dra mest nytta av affären. Vilket beroende som leverantören och kunden har av varandra 
är avgörande för hur maktförhållandet ser ut. Samtliga kundföretag vill inte vara för 
stora kunder hos sina leverantörer trots maktens betydelse. Detta är för att leverantören 
och kundföretaget inte ska vara för beroende av varandra. Företag A anser der lämpligt 
att de ska stå för maximalt 20 % av leverantörens omsättning. Företag B och Företag C 
anser att maximalt 30 % är lämpligt. Företag X förhållande till kundföretag A kan 
kategoriseras som Buyer Dominance (Cox, 2001). 

Relationen med Företag B är också en Buyer Dominance men ligger närmre 
Interdependence-rutan än relationen med Företag A. Relationen med Företag C befinner 
sig i på gränsen mellan Interdependence och Buyer Dominance. Med vetskapen om 
vilket förhållande som råder för ens situation, menar Cox (2001) och Cox et al. (2002) 
att det är möjligt att påverka sin situation för att förflytta maktpositionen så att ens 
situation blir mer gynnsam. Cox (2001) och Cox et al. (2002) nämner fyra möjliga 
tillvägagångssätt som Företag X kan göra för att påverka sin maktposition. Det första är 
att öka antalet kunder så deras beroende minskar hos varje enskild kund. Det andra är att 
tillverka unika produkter för att öka kundens beroende. Det tredje är att Företag X kan 
försöka öka sin andel hos kunden för att få ett ökat inflytande. Det fjärde är att Företag 
X skaffar sig större inflytande genom att arbeta proaktivt och även att i större 
utsträckning deltaga i produktutvecklingen. 

5.3 Egenskaper och utvärdering av leverantörer 

En anledning till mätning och utvärdering av sina leverantörer är att följa den löpande 
verksamheten och att säkerställa att uppställda mål nås (Ax et al., 2002) Det kan även 
vara ett sätt att identifiera strategiska möjligheter eller att ge signaler till organisationen 
om vad som är viktigt att fokusera på (Lambert & Pohlen, 2001). Alla tre kundföretagen 
har en utvärderingsmodell där de mäter leverantörernas prestationer. 
Utvärderingsmodellerna ser inte likadana för de tre kundföretagen. Gemensamt för 
samtliga kundföretag är att deras leverantörer ska vara certifierade enligt standarder 
angående kvalitets- och miljökrav. Kundföretagen nämner leverantörens ekonomi som 
en grundläggande faktor för att få vara leverantör till dem. Genomgående för alla 
kundföretag var att kvalitén förväntas vara på en väldigt hög nivå från deras 
leverantörer för att de överhuvudtaget ska vara kvalificerade till att leverera till dem. 
Alla kundföretagen värdesätter snabba ledtider och förmågan att snabbt kunna svara på 
förfrågningar. Flexibiliteten är en egenskap som värdesätts väldigt högt av samtliga 
kundföretag. Återkommande hos de tre kundföretagen är att de vill att leverantören ska 
ha ett stort engagemang och vilja utvecklas samt arbeta proaktivt för att förbättra 
effektivitet och flexibiliteten. Av kundföretagen är Företag A det företag som mest 
markerar priset som en avgörande faktor. Det är framförallt vid mindre enkla 
transaktioner. Vid större mer komplexa utvecklingsprojekt får de mjukare relationerna 
större utrymme. Företag B betonar vikten av att leverantören har en förståelse för 
Företag B:s situation och anser det väldigt viktigt att leverantören söker information och 
har en beredskap för Företag B:s behov. Företag C är det företag av de tre 
kundföretagen som framhäver de mjuka faktorerna mest. De menar att relationens 
framgång beror mycket på hur pass företagen är kompatibla med varandra och hur deras 
värdering och ambitioner stämmer överens. 

Berry et al. (1995) delar upp egenskaperna i s.k. orderkvalificerare och ordervinnare. 
Detta kan vara ett bra verktyg för att klargöra vad kundföretagen prioriterar hos sina 
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leverantörer. En sådan klassificering baserad på de tre kundföretagens svar i 
intervjuerna har följande utseende: 

Orderkvalificerare: certifiering, kompetens, kvalité, leveransprecision, stabil ekonomi.  

Ordervinnare: pris, totalkostnad, flexibilitet, proaktivitet, utveckling, engagemang, 
förbättringsåtgärder, snabbhet angående svar på förfrågningar, villighet att ta större 
ansvar t.ex. som systemleverantör. 

Övriga egenskaper som har nämnts av kundföretagen: organisation med klar och 
tydlig ledarstil, leverantörens mål med verksamheten, personalfrågor, personliga 
relationer som underlättar kommunikationen. 

Vid en jämförelse av Morashs (2001) två möjliga strategier för försörjningskedjor med 
vilka faktorer som kundföretagen lägger stor vikt vid, är det den kundserviceanpassade 
strategin som mest överensstämmer med vad kundföretagen poängterar. Vid 
diskussionerna med Företag X framkommer det att de försöker arbeta efter en 
kundserviceanpassad strategi där de anstränger sig för att ha en bra flexibilitet, kvalité 
och samtidigt vara kostnadseffektiva. Företag X tillverkar mestadels funktionella 
produkter. Enligt Fisher´s (1997) modell passar det bäst att jobba efter en 
kostnadseffektiv strategi när produkterna är av den karaktären. Dock värdesätter 
kundföretagen mer faktorer som stämmer överens med en kundserviceanpassad strategi. 
Denna kombination passar inte ihop enligt Fisher´s modell. Dock menar Selldin och 
Olhager (2004) att det är möjligt att kombinera karakteristiska drag från båda 
strategierna på ett framgångsrikt sätt. Det är dock viktigt att hitta en balans mellan de 
två strategierna så att de tillfredställer ens kunders specifika krav. Därför är det 
lämpligast att Företag X försöker kombinerar de båda strategierna så att de matchar 
kundföretagens önskemål. 

För att Företag X ska få sin organisation att fokusera på rätt aktiviteter så menar Morash 
(2001) att mätningen bör ge riktlinjer och stimulans till de aktiviteterna. Enligt Morashs 
undersökning bör därför Företag X mäta framförallt kundservice och kvalité (se figur 3-
8). Idag mäter Företag X sina egna aktiviteter i en större utsträckning än tidigare. Detta 
är delvis för att kunna skaffa sig en bild om de prestationer de utför till kund. Eftersom 
de upplever att många kunders mätning ibland inte överensstämmer med Företag X:s 
uppfattning om prestationerna. Företag X mäter också av den anledningen att de själva 
vill förbättras. 

Vid diskussioner med kundföretagen om de svenska leverantörernas möjligheter att 
hävda sig på den globala marknaden anser samtliga kundföretag att svenska leverantörer 
måste automatisera och fortsätta vara produktionseffektiva för att matcha konkurrensen 
från låglöneländerna. Kundföretagen anser att svenska leverantörer generellt är duktiga 
inom ingenjörskonst och bearbetning vilket bäddar för bra kvalité och det är svårt att 
hitta bra alternativ utomlands. Kvalitén är ett riskmoment med tillverkning i 
låglöneländerna där svenska leverantörer har ett försprång. Det som är en stor fördel för 
de svenska leverantörerna är närheten och kommunikationen med kunden. Att snabbt 
kunna vara på plats och lösa problem på ett effektivt sätt värderas högt av 
kundföretagen. De egenskaper som kundföretagen ansåg att svenska leverantörer ska 
förbättra är framförallt att marknadsföra sig bättre och visa större engagemang och vilja. 
De behöver även bli mer professionella i kontraktsskrivandet och hanteringen av 
relationerna. Samtliga faktorer som kundföretagen tar upp angående de svenska 
företagen återfinns i sammanställning över vilka faktorer som är avgörande för vilka 
leverantörer som väljs (Lemke et al., 2000; Lemke et al., 2003). 
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras rapportens slutsats som har för avsikt att besvara 

rapportens syfte. Syftet är att identifiera och belysa aktiviteter och faktorer 

som kan ge en svensk legotillverkare konkurrensfördelar. I 

problemformuleringen framställdes aktuella frågor som låg till grund för 

syftet. Genom att dra slutsatser från analysen som besvarar dessa frågor 

kommer syftet att besvaras. Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion, 

metodkritik samt förslag till vidare forskning. 

Studien visar att en svensk legotillverkares möjligheter att fortsätta vara 
konkurrenskraftig är att ligga i framkant vad det gäller investeringar i ny teknik så att de 
kan erbjuda en högautomatiserad tillverkning till deras kunder. En högautomatiserad 
tillverkning bidrar till bättre kostnadseffektivitet och en hög flexibilitet. Stor fokusering 
på flexibiliteten är också nödvändig eftersom det är den faktor som kundföretagen 
värdesätter mest. Legotillverkaren måste också bli bättre på att marknadsföra sig och 
tala om för kunden på ett tydligt sätt vad de är bra på och vilka fördelar det finns med 
att anlita dem. Det är också viktigt att legotillverkaren visar ett stort engagemang för 
kunden och affären, så kunden uppfattar legotillverkaren som intresserad och motiverad 
till ett bra samarbete. 

Studien visar att legotillverkarens nuvarande strategi överensstämmer i stort med de 
faktorer som kundföretagen värdesätter. Dock måste de fokusera ännu mer på att bli 
flexibla och arbeta mer proaktivt. Med proaktivt agerande menas att legotillverkaren 
måste söka information om behov och förståelse för kundens situation. Vidare måste 
legotillverkaren vara mer proaktiv i den meningen att legotillverkaren arbetar med 
kvalitetsförbättringar samt tids- och kostnadsbesparingar. En ökad förståelse för vad 
kunden vill ha är en förutsättning för att legotillverkaren ska kunna arbeta proaktivt. 

Studien visar att legotillverkaren har möjlighet att förbättra sin position i 
försörjningskedjan genom att knyta sig närmre kunden. Det finns en vilja från 
kundföretagens sida att vilja samla liknande affärer hos ett begränsat antal leverantörer. 
Detta kan ske genom att legotillverkaren tar ett större ansvar. Ett större ansvar kan 
innebära att legotillverkaren tar ansvar för ett helt sortiment eller system och blir en 
systemleverantör. Legotillverkaren kan genom ökad involvering i produktutvecklingen 
göra sig mer betydande för kunden och på så sätt få en starkare position. 
Legotillverkaren vill gärna medverka i produktutvecklingen men i många fall är deras 
produkter av det enklare slaget och involveras därför inte i sådana frågor. 

Studien visar att de egenskaper som kundföretagen värdesätter hos svenska 
legotillverkare är framförallt närhet och tillgänglighet. Att snabbt kunna vara på plats 
och lösa problem på ett effektivt sätt värderas högt av kundföretagen. Det stora 
ingenjörskunnandet och den tekniska kompetensen som de flesta svenska legotillverkare 
besitter är förknippat med bra kvalité och det är en fördel för svenska legotillverkare. 
Eftersom det inte råder några språksvårigheter är kommunikationsmöjligheterna också 
en fördel för svenska legotillverkare. 
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6.1 Avslutande diskussion 

Inledningsvis i vår rapport nämner vi några hot mot de svenska legotillverkarna som har 
sitt ursprung i den ökade globaliseringen. De hoten var framförallt 
leverantörsreducering och utflyttning av tillverkning till låglöneländer. Under studiens 
genomförande har det framkommit att svenska legotillverkare har goda möjligheter att 
påverka sin situation så att de kan fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Leverantörsreduceringen är aktuell i vissa försörjningskedjor men inte i alla. Istället för 
att se risken med införandet av systemleverantören kan legotillverkaren försöka utnyttja 
möjligheterna med att ta ett större ansvar som systemleverantör eller leverantör av helt 
produktsortiment. Även om leverantörsreduceringen innebär att legotillverkare skulle 
bli nedflyttad i kedjan behöver det inte betyda något negativt utan det kan innebära att 
de har kvar sina affärer i samma utsträckning men får en ny kund att leverera till istället.  

Hotet att produktionen av legotillverkarens produkter ska försvinna till låglöneländer 
rör framförallt enklare produkter i stora volymer. En möjlig väg för legotillverkaren kan 
vara att själva ta ansvaret att undersöka eventuella möjligheter för tillverkning i 
låglöneländer. Det kan vara att antingen själv köpa komponenter därifrån eller att lägga 
egen tillverkning där. Men vi anser att så länge legotillverkarens kunder finns kvar i 
Sverige eller Västeuropa kommer det att finnas ett behov av att produktionen finns här. 
Det har visat sig att även om kunderna jagar lägre priser i låglöneländer så prioriteras 
närhet och tillgängligheten hos befintliga leverantörer samt att låglöneländerna inte kan 
garantera kvalité i samma utsträckning. Det är framförallt viktigt att svenska 
legotillverkare fortsätter leverera produkter med väldigt god kvalité. Kundföretagen 
säger sig titta på totalkostnaden och inte bara enhetspriset vilket gör att svenska 
legotillverkare kan stå sig i konkurrensen från låglöneländerna. 

6.2 Metodkritik 

Som helhet är författarnas intryck att validiteten i studien är god eftersom författarna 
anser att de metoder som använts genom arbetet har varit de rätta för att komma fram 
till slutsatser som besvarar rapportens syfte. Under arbetets gång har författarna inte 
upplevt att de velat arbeta efter något annat tillvägagångssätt, utan författarna har tyckt 
att avsnitten i rapporten kompletterar varandra för att det ska vara möjligt för författarna 
att svara på rapportens syfte. 

Författarna har genom hela arbetets gång försökt att göra studien så rättvis och trovärdig 
som möjligt. Dock går det inte att komma ifrån att författarnas inverkan kan ha påverkat 
resultatet av studien. Författarnas bakgrund och relativa oerfarenhet som frågeställare 
vid intervjuerna kan ha påverkat respondenternas svar. Författarna upplevde att de 
utvecklade sin intervjuteknik allteftersom. En annan aspekt som bör beaktas är att 
studien baserats på tre kundföretag med varsin respondent. Studien kanske hade fått mer 
substans och större trovärdighet om författarna hade intervjuat fler personer på 
respektive företag eller valt ett större urval av företag. Författarna upplever att det hade 
varit svårt ur tidsaspekten att låta studien innehålla fler företag.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Det finns många intressanta områden inom leverantörsrelationer som kan vara 
intressanta att undersöka. En fråga som har väckt författarnas intresse under studiens 
genomförande är vilken effekt införandet av systemleverantörer får på en längre sikt. 
Kundföretagen har en utveckling där de går ifrån att ha en stor maktposition med många 
leverantörer som de kan spela ut mot varandra, till att samla ett fåtal leverantörer som 
kundföretagen hamnar i stort beroende av. Det skulle vara intressant att se hur den 
förändrade situationen och maktbalansen slår igenom på längre sikt.  

En annan intressant fråga skulle vara att konkretisera hur totalkostnaden påverkas när 
företag väljer att lägga produktion i låglöneländer. Totalkostnaden påverkas av en 
mängd olika faktorer (se kapitel 3.8) och det skulle vara intressant att se om företag 
verkligen räknar in alla parametrar. En sådan studie skulle i och för sig vara svår att 
genomföra eftersom det kräver att forskaren har full tillgång till alla siffror från 
företaget samt att det kräver en lång tidsperiod för att se effekterna. 
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Bilaga 1 

Frågor/Diskussionsunderlag 
 
Allmänna 

− Hur många anställda är ni på er avdelning/företag? 
− Vilken position har du? Vilka arbetsuppgifter/ansvarsområde? Hur ser din 

leverantörskontakt ut? 
− Hur ser er organisation ut? Vilka olika avdelningar finns det? 
− Vilka avdelningar är involverade i leverantörsfrågor? 
− Vilka avdelningar har leverantörskontakt? I vilka olika faser i så fall? 
− Hur fungerar utbytet eller samverkan mellan de olika avdelningarna? 
− Hur många leverantörer har ni? 
− Hur stor del av leverantörens totala omsättning är lämplig att ni står för? 

 
 
Egenskaper 

− Vilka egenskaper anser ni vara nödvändiga hos en legotillverkare för att vara 
tänkbar som leverantör till er?  

− Är det några andra egenskaper som ni prioriterar speciellt förutom pris, kvalitet, 
leveranstid/precision?  

− Vilka s.k. mjuka egenskaper anser ni vara värdefulla hos en leverantör?   
− Finns det några mervärdestjänster som gör en leverantör till ordervinnare?  

 
 
Relationer/Samarbete 

Hur ser er leverantörskedja ut? Underleverantör/Systemleverantör 

− Finns det en tydlig uppdelning av leverantörerna?  
− Hur långt ner är ni involverade och har inflytande i leverantörskedjan?   
− Hur pass transparent anser ni att er leverantörskedja är?  

 
Hur skulle en önskvärd relation med en legotillverkare se ut?  

− Vilka faktorer tycker du är viktiga med avseende på relationen med en 
legotillverkare? 

− Vilken grad av samarbete är att föredra med en legotillverkare?  
− Till vilken grad vill ni att legotillverkare ska vara involverad i utveckling och 

konstruktion av nya produkter? 
− Hur ser ni på fördelarna med ett närmare samarbete?  

 
Etablerade relationer till underleverantörer 

− Spelar tidigare relationer någon roll? I så fall vid nya och/eller gamla jobb? 



 

 

 
Utvärdera/mäter ni era underleverantörer?  

− Vilka faktorer tittar ni på?  
− Vilka egenskaper är orderkvalificerare respektive ordervinnare? 
− Hur värderar ni andra egenskaper förutom nämnda? (Ex. mervärde som 

leverantören kan tillföra genom andra egenskaper eller aktiviteter)  
− Ger ni någon feedback till leverantörerna? 
− Känns det som leverantörerna tar till sig kritiken och anstränger sig för att 

förbättra sig? 
 
 
Strategier 

− Hur ser er leverantörsstrategi ut? 
− Hur sker selektionen av en leverantör till en ny respektive befintlig komponent 

ut?  
− Hur pass är lokaliseringen av leverantören avgörande?  
− Har gamla som nya leverantörer samma chans?  
− Vilket inflytande och delaktighet har andra avdelningar över valet av leverantör?  
− Söker ni aktivt efter nya leverantörer till nya respektive befintliga komponenter?  

 
− Finns det en strävan att minska antalet leverantörer?  
− Arbetar ni efter single-sourcing eller har ni flera alternativa leverantörer till varje 

komponent? 
 

− Har ni några strategier angående tillverkning i låglöneländer? 
− Under vilka förutsättningar är det aktuellt med tillverkning i låglöneländer? 
− Vilken strategi önskar ni era legotillverkare ska arbeta efter?  


