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1

1 Inledning

Inledningsavsnittet innehåller bakgrund till de ämnen uppgiften behandlar,

en diskussion kring vilket problem som avses att undersökas samt konkreta

problemfrågor som ska att besvaras i arbetet. Dessutom presenteras syftet

med uppsatsen och hur denna avgränsas. Kapitlet avslutas med en

disposition av hur uppsatsen som helhet är upplagd.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Supply Chain Management

De första gångerna som Supply Chain Management (SCM) omnämndes

som begrepp var enligt Inger, Braithwaite & Christopher i slutet av 70-

talet. Begreppet fick dock fotfäste först i och med Houlihans och Stevens

användning av det åren 1987 respektive 1989. (Norrman, 1995) Tankarna

kring SCM började dock formuleras långt tidigare. Den som var först med

att formulera dessa tankar var Jay W. Forrester som 1958 i Harvard

Business Review publicerade sin artikel Industrial Dynamics – a major

breakthrough for decision makers. I artikeln behandlas hur företag genom

användandet av olika tekniker och integrering av enheter kan hantera den

dynamik som uppstår på grund av efterfrågesvängningar på marknaden.

Forrester (1958) betonar att framgång beror på interaktionen mellan flöden

av information, material, pengar, arbetskraft och anläggningstillgångar. För

att detta ska fungera föreslår han att ledningen ska tänka på styrningen i

termer av lagernivåer, produktionsplanering, reklam, försäljning och andra

problem. Forrester (1958) säger att det styrningsmässiga angreppssättet är
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det viktiga. Detta fångade mångas intresse och 60-talets så kallade

Forrester-diskussion uppstod. Temat för Forrester-diskussionen var hur

företagen kunde samarbeta för att motverka efterfrågesvängningar på

marknaden. Ur denna utvecklades senare det färdiga konceptet: Supply

Chain Management.

Koncentrationen som fanns på det egna ledet i förädlingskedjan ledde ofta

till suboptimering eftersom det egna företaget tjänade pengar på att

försämra situationen för andra företag längs kedjan. Försämringen uppstod

genom det att till exempel leverantörer fick hålla lager för grossisternas

räkning. I och med detta gick en del av slutproduktens konkurrenskraft

förlorad. (Keebler et al, 1999)

Företagen började märka att det fanns konkurrensfördelar att nå genom att

integrera hela förädlingskedjor genom samarbete och inte enbart

koncentrera sig på sin egen del. Från att ha ett funktionsperspektiv gick

utvecklingen, framför allt inom forskningen, mot ett processperspektiv.

Fördelarna med integreringen gav vinster genom att kostnader kunde sparas

in genom att bland annat minska ledtiderna och göra gemensamma

investeringar. På detta sätt kunde de behålla sin konkurrenskraft gentemot

andra kedjor och därmed kunna uppfylla marknadens önskemål i form av

ständigt förbättrade och mer anpassade produkter till en lägre kostnad och

högre kvalitet. (Christopher, 1998)

Det som öppnade möjligheten för företag att tänka i nya banor var att de

redan i stor omfattning hade kapat kostnaderna där det gick internt samt de

teknologiska framsteg som gjorts de senaste åren i form av exempelvis

informationssystem. Det informationsutbyte som informationssystemen

gav upphov till möjliggjorde en integrering av förädlingskedjorna.
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Grundtankarna om Supply Chain Management började spira. (Christopher,

1998)

På senare år har alltså forskare och företag börjat intressera sig för och inse

vikten av att konkurrera med hjälp av alla länkarna i förädlingskedjan, the

supply chain. Integrering av förädlingskedjor omfattar både fysiska flöden

framåt i kedjan och informationsflöden i båda riktningarna för att kunna

knyta samman producerande enheter, lagerpunkter, mellanhänder och

kunder. En annan viktig aspekt att tänka på vid integreringen av en

förädlingskedjan är organisationen, vilken måste anpassas för att kunna

hantera information och kommunikation med de andra aktörerna.

Informationsutbytet är väsentligt för integreringen. Detta är viktigt för att

kunna optimera hela kedjan, och undvika suboptimering, pressa

kostnaderna och kunna erbjuda slutkunden en bra produkt och god service

som motsvarar dennes förväntningar. (Kurt Salmon Associates, 1993)

Införandet av SCM gör att fler företag i kedjan får tillgång till den

information, till exempel om lagernivåer och andra företags orderböcker,

vilket är relevant för att kunna göra mer precisa prognoser. Detta för

företagen närmare varandra och slutkunden, vilket gör att de därmed kan

minimera de negativa effekter som funktionsorienterad logistik ger upphov

till. De negativa effekterna ligger i att suboptimering uppstår genom att

företagen i kedjan försöker skjuta över kostnaderna till de andra leden.

Strävan är att utveckla ”pull”-flödet, produktion mot efterfrågan, så långt

som möjligt. (Christopher, 1998)

I dagsläget är SCM väl utbrett som begrepp inom vissa branscher, som

exempelvis dagligvarubranschen, där det är många företag som använder

sig av konceptet i form av Efficient Consumer Response, ECR (Kurt
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Salmon Associates, 1993). Enligt Brewer & Speh (2000) var det just inom

handeln som tankarna kring SCM började spira. Utbredningen av SCM

inom dagligvarubranschen är alltså så pass långt skriden att det finns en

egen standard för hur företagen ska samarbeta med SCM.

Även om tankarna kring förädlingskedjor är långt skridna finns det

fortfarande problem på området som många företag måste tampas med. Ett

stort problem är att kunna koordinera de olika företagen och skapa bra

mätsystem som återspeglar hela kedjans prestationer och på så sätt kunna

pressa kostnader, leverera kundvärde, eliminera onödiga arbetsmoment i

kedjan, och så vidare. När det finns problem med mätning och koordination

kan förädlingskedjan aldrig bli konkurrensstark. (Keebler et al, 1999)

Att många företag har begagnat sig av och jobbar enligt de tankar som

finns om integrering av  förädlingskedjor gör att det är ett aktuellt ämne

och värt att utreda hur det fungerar under olika förutsättningar.

Förädlingskedjor kan självklart skilja sig åt beroende på vilken bransch de

befinner sig i. Vi har därför valt att koncentrera undersökningen till en

bransch; dagligvarubranschen. Dagligvarubranschen är intressant att

undersöka eftersom de har kommit relativt långt i integrationsarbetet av

förädlingskedjorna och därför relativt stor erfarenhet av att arbeta med

dem. I och med detta hoppas vi kunna intervjua personal som är insatta i

frågorna och som vi kan föra djupare diskussioner med. De företag som vi

har valt att studera är de tre största; Dagab AB, ICA Handlarnas AB och

KF.
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1.1.2 Balanced Scorecard

Redan 1954 publicerade Simon et al sin bok Centralization vs.

Decentralization in Organizing the Controller´s Department. I denna

menade han att företag måste tänka på att utöver den finansiella mätningen

även använda sig av andra operativa nyckeltal för att optimera

resursanvändningen och kunna uppnå fastställda mål. Han nämnde då

uttrycket Scorecards. Men dessa tankar var inte något som lyckades

förankra sig i det företagsklimat som rådde på 50-talet.

Även Tableaux de Bord (TdB) är en av föregångarna till Balanced

Scorecard, och som koncept liknar de varandra. TdB utvecklades av

franska processingenjörer och har funnits i över 50 år. Syftet var från

början att förbättra produktionsprocesser genom att bättre kunna förstå

orsak-verkan-samband. De grundläggande principerna användes sedan av

högre chefer (top management), framför allt i Frankrike, som indikatorer

för att övervaka företagets utveckling, jämföra mål och utfall samt för att

kunna vidta lämpliga handlingsåtgärder. (Epstein & Manzioni, 1998)

Några av bristerna med TdB, som används än idag, i förhållande till

Balanced Scorecard är dock att det läggs för stor tyngd på finansiella

mätetal i förhållande till de operativa. TdB är inte heller lika kompakt

utformat, vilket gör det mer svåröverskådligt. Konceptet tenderar att inte ta

hänsyn till externa faktorer såsom kunder, vilka även de är viktiga för

företagets resultat. Konceptet bygger till större del än Balanced Scorecard

på äldre litteratur och tankegångar, vilket gör att de senaste

forskningsrönen inte beaktas. Det används mer som stöd än verktyg av

ledningen, vilket gör att dess kapacitet inte utnyttjas till fullo. Men det är
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viktigt att påpeka att TdB ständigt förbättras och moderniseras. (Epstein &

Manzioni, 1998)

1987 gav Kaplan & Johnson ut boken Relevance Lost. Boken tog upp

bristerna i traditionell ekonomisk styrning och diskuterade hur den

traditionella finansiellt inriktade styrningen i företag skulle kunna

kompletteras. Kaplan & Johnson kritiserade de dåvarande redovisnings-

och styrsystemen hårt. De menade att systemen inte gav tillräckligt med

information, eller tydligare sagt rätt information, för att kunna minska

kostnaderna. Vidare menade de att kalkylsystemen inte visade rätt

produktkostnader, vilket kan göra att företagen satsar på fel produkter ur

lönsamhetssynpunkt. Detta var särskilt problematiskt då en allt större del av

produktkostnaderna bestod av indirekta kostnader. Slutligen menade de att

företagens fokusering låg på kortsiktiga finansiella mål, vilket gjorde att de

inte tänkte på faktorer som var viktiga för långsiktig stabil lönsamhet.

Johnson & Kaplan (1987) menade alltså att den traditionella redovisningen

inte tog hänsyn till och gav information om alla aspekter som var viktiga

för styrningen av ekonomin. Ekonomin utvecklades i en allt snabbare takt i

form av avancerade teknologier och tillverkningsprocesser.

Det var som ett svar på Relevance Lost-debatten, och alltså inte något helt

nytt, som Kaplan & Norton publicerade i sin första artikel om Balanced

Scorecard i Harvard Business Reviews januari/februari nummer 1992.

Balanced Scorecard-modellen de presenterade visade hur företag kan styras

utifrån inte enbart rent finansiella aspekter, utan även utifrån kund-,

human-, process- och förnyelse- & utvecklingsaspekter. Olve et al (1999)

benämner detta sätt att styra verksamhetsstyrning. Det traditionella sättet

att styra benämner Olve et al (1999) ekonomisk styrning, vilket de i

förhållande till verksamhetsstyrning beskriver som bakåtblickande och mer
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kortsiktig. Olve et als (1999) sätt att beskriva Balanced Scorecard förtäljer

på ett bra sätt vad det handlar om. Balanced Scorecard fångar även upp den

långsiktighet som ej fanns i den traditionella ekonomistyrningen.

Mätningen inom BSC sker inom de fyra* eller fem olika perspektiven.

Detta innebär att det inte mäts mer externt än prestationer gentemot och

relationer till kunder. (Olve et al, 1999)

Att Balanced Scorecard (BSC) haft en så pass stark genomslagskraft beror

förmodligen på dess användarvänlighet och att även mätningen av mjuka

variabler sker kvantitativt. Konceptet lyfter fram och visar att mer ”mjuka”

aspekter är viktiga för det långsiktiga resultatet samt att det är ett trovärdigt

sätt att operationalisera affärsidéer och strategier. Dessa kan mycket väl

vara de avgörande faktorerna för konceptets framgång. Avslutningsvis

anser vi den kommunikation, och därigenom helhetsförståelse , BSC ger

upphov till inom företaget vara faktorer som drivit på spridningen. Att även

konsultföretag intresserar sig för BSC och jobbar med att få in det på

marknaden gör det ännu mer aktuellt att forska kring ämnet och dess

applicerbarhet. Utbredningen innebär att många företag använder sig av

konceptet. Företag befinner sig dock i olika situationer och måste därför

tänka på olika faktorer som kan göra just deras företag konkurrenskraftiga.

Risken finns dock att BSC blir ett allt mer standardiserat koncept.

Standardisering kan innebära att konceptet tappar sitt syfte och att företag

riktar sin verksamhet åt samma håll. Därför är det viktigt att titta på BSC i

ett vidare perspektiv och finna det unika som finns i varje företag. Kanske

finns även möjligheten att använda BSC inte enbart på enstaka företag,

utan även på hela kedjor av företag.

                                                          
* Många företag använder sig ej av humanperspektivet, utan behandlar medarbetar aspekterna under
förnyelse- & utvecklingsperspektivet.
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1.2 Problemdiskussion

Inom dagligvarubranschen är den största delen av kostnaderna

logistikrelaterade, därför omfattar förädlingskedjearbetet en stor och viktig

del av den verksamhet företagen inom branschen bedriver. (Intervju: Göran

Atterling, Dagab)

Som situationen är idag finns det åtskilliga problem som påverkar

förädlingskedjorna negativt. Problemen grundar sig ofta på att samarbeten

mellan organisationerna i kedjorna inte fungerar effektivt. Situationen kan

beskrivas som att organisationerna verkar på ”armlängds” avstånd från

varandra. Med ”armlängds” avstånd menas att relationerna bygger mer på

krav än samarbete samt att företagen använder olika  system, exempelvis

för mätning och informationsöverföring. När företagen inte vårdar

relationerna kan de inte integrera verksamheterna på det sätt som krävs för

att uppnå de fördelar som är viktiga för att kunna hävda sig på

konkurrensutsatta marknader. (Cullen et al, 1999, Brewer & Speh, 2000)

En av de förtjänster som BSC erbjuder är att vara en slags ”arena” för

diskussioner. Vid utvecklingen av ett styrkort, alltså ett Balanced

Scorecard, träffas de berörda parterna för att föra diskussioner kring vad de

vill uppnå. I detta ser vi möjligheten att även fler än en organisation skulle

kunna involveras, det viktiga är dock att andra aspekter än för enskilda

organisationer måste beaktas vid ett samarbete. Genom att tillsammans

utveckla ett styrkort skulle samförstånd eventuellt kunna skapas och de

problem med att arbeta med en ”armlängds” avstånd överbryggas.

Enligt Brewer & Speh (2000) är sättet många företag mäter

logistikverksamheten på idag inte optimalt. De syftar då inte på att

mätningen skulle ge dålig information, utan på att fel saker mäts. Det som
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mäts är företagens egna  prestationer och inte hela processer, vilka sträcker

sig genom flera organisationer. När mätningen sker enbart inom det egna

företaget är risken för suboptimering stor. Företagens egna prestationer är

inte heller de enda som är avgörande för resultatet, utan det är alla företag

som befinner sig i samma förädlingskedja som presterar någonting

gemensamt. Den funktionsinriktade mätningen är ett hinder för effektiv

styrning och måste bli processinriktad för att kunna bli effektiv och

återspegla hela flödet, vilket är viktigt ur ett mer övergripande perspektiv.

Alla företagen i förädlingskedjorna är viktiga länkar och det är de som

presterar något tillsammans som skall uppfylla konsumenternas

förväntningar. Mätningen är viktig i den ytterst skarpa konkurrenssituation

många företag befinner sig i. Om mätningen är kopplad till ett gemensamt

BSC måste de parter som samarbetar föra en diskussion angående vad som

skall mätas och hur. Möjligheten finns då att arbeta fram ett gemensamt

system för mätning, vilket är inriktat på processer genom företag istället för

funktioner. En annan viktig aspekt som styrkortet skulle lyfta upp på

agendan är definitionen av mätetalen. Enlig Keebler et al (1999) är det

vanligt att när företagen tror att de mäter samma saker i själva verket

använder sig av olika definitioner på mätetalen. De olika definitionerna är

ett problem när företagen ska samarbeta och stämma av de uppnådda

prestationerna. Problemet går eventuellt att undanröja genom utformningen

av ett gemensamt styrkort i och med framtagandeprocessen där

diskussioner inte enbart förs kring vilka mätetalen ska vara, utan även hur

dessa ska definieras.

Förutom att mätningen inte tar hänsyn till kedjornas hela prestationer,

beaktar den inte heller företagens strategier. Det går inte att upprätthålla en

konkurrenskraftig kedja gentemot den hårda konkurrens som infinner sig

på dagens marknader utan att kunna arbeta utan klara strategier eller
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visioner. Företagen måste veta vad de skall koncentrera sina prestationer

på. Det behövs alltså metoder för att kunna förankra strategierna i

förädlingskedjorna. (Cullen et al, 1999) En huvudpunkt för att kunna

utveckla en konkurrenskraftig förädlingskedja är alltså att företagen i

kedjan måste definiera en klar strategi som de kan förankra i det operativa

arbetet. BSC är ett koncept som erbjuder en metod för att förankra

strategier. Genom att veta vilka strategiska mål som finns kan ett företag

bryta ner dessa i organisationen och omvandla strategierna till operativa

mätetal. Problemet är dock att BSC är anpassat till att fungera i enskilda

organisationer och inte till en kedja av organisationer, vilken ska prestera

och uppfylla strategiska mål. Styrning medelst BSC beaktar alltså inte alla

delar som är relevanta för styrningen. Detta är ett exempel på att BSC inte

har ett helhetsperspektiv. BSC är dock ett flexibelt koncept, utan exakta

ramar som användaren måste hålla sig inom. Vi anser det därför vara

intressant att undersöka om det finns möjligheter att använda BSC även i

ett förädlingskedjesammanhang och därigenom kunna kombinera BSC:s

styrkor med de teorier som finns formulerade kring förädlingskedjor.

Problemet med den modell för BSC som Kaplan & Norton (1992) tog fram

är att det inte finns något leverantörs- eller förädlingskedjeperspektiv. Vid

en första anblick täcker alltså inte BSC-konceptet in alla delar som är av

yttersta vikt för att ett dagligvaruföretag ska kunna optimera alla resurser

och bli konkurrenskraftigt. Det vore dock av yttersta intresse att undersöka

BSC:s appliceringsmöjligheter på förädlingskedjor. Om möjligheten finns

att utveckla styrkortet även för en kedja av företag skulle många av de

problem som uppenbarligen finns i förädlingskedjor kunna överbryggas.

Mätningen skulle kunna göras enhetlig och processinriktad, en gemensam

förädlingskedjestrategi skulle kunna utformas, ramar för samarbetet skulle

kunna sättas upp, regelbundna diskussioner skulle på ett effektivt sätt
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kunna föras med styrkortet som medium, gemensamma utvecklingsåtgärder

skulle kunna definieras, kundernas behov skulle på ett effektivare sätt

kunna tillfredsställas och så vidare. Kort sagt skulle styrningen kunna bli

effektivare och framhäva de aspekter som är relevanta för att utveckla en

effektiv förädlingskedja. Om så är fallet finns möjligheten att sänka

kostnader, genom att eliminera onödiga moment, samtidigt som

servicegraden skulle kunna förbättras. I och med detta skulle vinsterna för

samtliga involverade organisationer i kedjan kunna ökas avsevärt.

1.3 Problemformulering

Hur långt har integreringsarbetet av förädlingskedjor i dagligvarubranschen

utvecklats?

Hur sker grossistens mätning av prestationer gentemot kund?

Hur sker grossistens mätning av leverantörernas prestationer?

Hur skulle leverantörer kunna relateras till styrkortet?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka förädlingskedjearbetet utifrån

grossistledet i dagligvarubranschen. Därefter ska ett förslag på Balanced

Scorecard för förädlingskedjerelationen, grossist – leverantör, konstrueras.
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1.5 Avgränsningar

Vi har valt att begränsa oss till en bransch; dagligvarubranschen. Att vi har

valt att begränsa oss till en bransch beror på, som nämns i

bakgrundskapitlet, att det finns stora skillnader mellan olika branschers

förädlingskedjor och att dagligvarubranschen har kommit långt i arbetet

med förädlingskedjorna. Den sista anledningen är att när

dagligvarubranschen studeras finns möjligheten att studera alla de stora

grossisterna på marknaden, det vill säga ICA, KF och Dagab. Genom att

studera dessa tre företag täcks mer än 70% av marknaden in i

undersökningen.

Vi har även avgränsat oss till att göra undersökningen utifrån en viss del av

förädlingskedjorna, grossistledet. Inom ICA och KF kan eventuellt

begreppet grossist kritiseras eftersom de endast säljer till butiker som går

under samma namn. Trots detta har vi valt att kalla dem grossister.

Grossisterna är ”navet i hjulet” och de som driver på utvecklingsarbetet

med förädlingskedjorna. De har kontakt med både leverantörer och butiker.

Det är alltså de som har den bästa helhetssynen över förädlingskedjor och

torde ha det största intresset av att förädlingskedjorna ska fungera optimalt.

Vi behandlar inte några andra eventuella styrinstrument som även de skulle

kunna användas av de företag vi studerar eftersom detta ligger utanför

ramarna för vår studie.

1.6 Disposition
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Kapitel 2: Metod. I Metoden behandlas de delar som är relevanta för att

läsaren skall förstå uppsatsen på ett rättvisande sätt.

Kapitel 3: Referensram. I referensramen redogör vi för de teorier som

använts som grund i undersökningen.

Kapitel 4: Empiri. I empirin återges den information författarna samlat in

genom intervjuer.

Kapitel 5: Analys. I analysen tolkas empirin utifrån de teorier som

behandlats i referensramen. I det första stegen analyseras de enskilda

företagens förädlingskedjor var för sig. I nästa steg görs en mer

övergripande analys av hur långt integrationsarbetet inom branschen

skridit. Slutligen ger författarna förslag på hur Balanced Scorecard-

konceptet skulle kunna användas inom dagligvarubranschen.

Kapitel 6: Slutsatser. I slutsatserna lyfter författarna fram de viktigaste

iakttagelserna de har gjort i analysen.

Kapitel 7: Framtida forskning. I framtida forskning lyfter författarna

fram intressanta forskningsområden som de anser vara intressanta att

undersöka. De områden som rekommenderas har alla koppling till

uppsatsen.
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2 Metod

För att beskriva metoden så klart och uppsatsnära som möjligt beskriver vi

först de mer vetenskapliga delarna av metoden som exempelvis hur vi ser

på informationen, vilket val av metod vi har gjort och vilken ansats vi har. I

den andra delen av metoden har vi valt att beskriva hur själva

undersökningen gjorts med början på insamlande av data, hur urvalet har

gjorts och sedan den arbetsmässiga processen. Vi avslutar sedan kapitlet

med metodkritik.

2.1 Metodsynsätt

2.1.1 Induktion, Deduktion och Abduktion

Det är av yttersta vikt att de studier forskaren bedriver ger en så riktig bild

av verkligheten som möjligt. För att genomföra studierna använder sig

han/hon av olika sorters information. Informationen kan vara av empirisk

eller teoretisk art. Dessa olika informationssorter ska forskaren sedan

relatera till varandra för att på så sätt skapa ny kunskap. Hur teori och

empiri kan relateras till varandra är en av de viktigaste frågorna inom allt

vetenskapligt arbete. (Patel & Davidsson, 1994)

Det finns flera ursprungliga sätt att relatera empiri och teori, två av dessa

är: Deduktivt och induktivt.

När forskaren utgår ifrån redan tolkad information i form av teorier, vilka

kan bestå av matematiska formler, logiska sekvenser eller systematiskt

sammanställda data, och tolkar verkligheten utifrån dessa använder han/hon
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sig av ett så kallat deduktivt angreppssätt. (Arbnor & Bjerke, 1994) Patel &

Davidsson (1994) beskriver detta som att forskaren drar slutsatser utifrån

allmänna principer och teorier. Förfarandet beskriver de som att forskaren

samlar information utifrån befintlig teori, vilken sedan används till att tolka

datan, alltså empirin.

Det motsatta synsättet till deduktion, när empirin används till att utforma

teorier, kallas för induktion (Arbnor & Bjerke, 1994). Patel & Davidsson

(1994) beskriver det induktiva angreppssättet som ”upptäckandets väg”. De

menar att forskaren arbetar helt förutsättningslöst men att riskerna med det

induktiva angreppssättet är att forskaren inte vet något om teorins räckvidd,

alltså generalitet, eftersom det empiriska underlaget är typiskt för den

situation författaren har undersökt. Utifrån den förståelse vi byggt upp i det

första steget och den empiri vi samlat in i det andra byggde vi upp en

teoretisk modell. Modellen vi tagit fram kan inte sägas vara någon ny teori,

utan snarare ett nytt användningsområde för den traditionella BSC-

modellen. Vi hävdar alltså inte att vi använt ett induktivt synsätt. (Patel &

Davidsson, 1994)

De nämnda sätten har med tiden kompletterats med ett tredje, abduktion.

Abduktionen, liksom induktionen, utgår från empiri. Den abduktive

forskaren avvisar dock inte teoriernas påverkan. Alvesson & Sköldberg

(1994) menar att det abduktiva synsättet ligger närmare deduktionen

eftersom den empiriska analysen kan kombineras med, eller föregås av,

litteraturstudier. De menar teorin används som inspirationskälla för

undersökningen och inte som ett ramverk. Alvesson & Sköldberg (1994)

beskriver användandet av det abduktiva angreppssättet:
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”Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan (tidigare)

teori och empiri, varvid båda omtolkas i skenet av varandra.”

-Alvesson & Sköldberg (1994)

I vår undersökning utgår vi ifrån våra litteraturstudier samt förförståelse

kring de teorier som finns inom respektive område vi valt att studera, det

vill säga förädlingskedjor och BSC. Därför hade vi ett visst sätt att betrakta

fallföretagen på när vi utformade ämnesformulären vi använde vid

insamlandet av empiri samt vissa verktyg att utvärdera dem med. Nästa

steg var att använda empirin till att analysera och bygga upp en modell,

vilken är applicerbar på branschen. Kort sagt utgick vi ifrån teori i det

första steget, för att skapa förståelse kring problemet. Nästa steg var att

analysera den insamlade teorin för att undersöka hur långt i utvecklingen

förädlingskedjearbetet inom branschen skridit. I det tredje steget använder

vi oss av de resultat vi fått fram i analysen av förädlingskedjorna och

applicerar detta på BSC-teorin (figur 2.1).

Figur 2.1: ”Empiri och teori”

Utifrån Alvessons & Sköldbergs (1994) beskrivning av deduktion,

induktion och abduktion drar vi slutsatsen att vi i vår undersökning främst

använder oss av det abduktiva synsättet. Valet grundas på att vi, som teorin

beskriver, växlar mellan teori och empiri på ett sätt som abduktionen

förordar. Vid en närmare granskning framstår både det deduktiva och

induktiva angreppssätten som mer ensidiga och orealistiska om jämförelser

Tillvägagångssätt:
Teori

(Litteraturstudier)
Undersökning

(Empiri)
Teori

(Teoretisk slutsats)
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med verkligheten görs (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta ser vi tydligt i

vår undersökning som är betydligt mer komplex än vad enbart det

deduktiva eller det induktiva angreppssättet var för sig tillåter. Genom att

vi växlar från att först studera teori till att samla empiri och åter till att

sedan bearbeta teori blir detta uppenbart.

2.1.2 Undersökningens Ansats

En fallstudie kan enligt Eisenhardt (1989) definieras som en

forskningsstrategi där forskaren strävar mot att få förståelse för hur en viss

sak fungerar inom ramen för ett fall. Patel & Davidsson (1994) menar att

fallstudien riktar sig mot en mindre avgränsad grupp, vilken kan omfatta

individer, en situation eller ett eller flera företag. I fallstudien utgår

forskaren från ett helhetsperspektiv och samlar information om den

företeelse undersökningen riktar sig mot (Patel & Davidsson, 1994). Enligt

Svenning (1997) består inte en fallstudie av en enda undersökning, utan av

fler. Undersökningarna görs utifrån det urval och den metod som företaget

valt att begagna sig av och samlar sedan in data. I den litteratur vi har tagit

del av nämns att fallstudier oftast innebär en lång undersökningsperiod och

mycket djupa undersökningar (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994).

Enligt Lekvall & Wahlbin (1993) är problemet med fallstudier att det kan

bli svårt att göra generaliseringar till andra liknande fall och företag.

Vi vill under uppsatsens gång kunna använda oss av olika infallsvinklar

och arbetsmetoder för att kunna skapa en bild och förståelse för hur

relationerna mellan leverantörerna och grossisterna ser ut utifrån

grossisternas perspektiv. Därför gör vi intervjuer och observationer på de
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tre stora grossisterna inom dagligvarubranschen i Sverige: Dagab, ICA och

KF. Det är en förutsättning för arbetet att skapa en klar bild av hur

grossisterna ser på relationerna till leverantörerna samt samarbetar med

dem eftersom det är på den relationen vi undersöker hur BSC kan

appliceras. För att öka vår förståelse kring problemet gör vi även intervjuer

med konsulter som besitter goda erfarenheter inom respektive teoretiskt

område: BSC och integrering av förädlingskedjor. En tredje slags källa vi

använder är ett företag, 4GHI, som arbetar med ett BSC-verktyg. Det

sistnämnda valet har vi gjort för att få en ytterligare förståelse för BSC:s

roll inom styrningen.

Syftet med företagsintervjuerna är att vi verkligen ska kunna gå på djupet i

undersökningen och därifrån skapa den förståelse som behövs för att kunna

göra en så ingående teoretisk diskussion som möjligt. Även

konsultintervjuerna och intervjun på 4GHI har syftet att skapa en djupare

förståelse, men från en annan mer opartisk vinkel. Vi vill bland annat få

fram vilka de viktigaste faktorerna är för dem när de ska utföra ett uppdrag

åt ett företag, alltså hur de angriper problemet. De intervjuerna kommer

dock inte att användas i uppsatsen utan syftar enbart till att öka författarnas

förståelse.

2.1.3 Metodval

”Kvalitativa undersökningar är sådana där man samlar in, analyserar och

tolkar data som inte på ett meningsfullt sätt kan kvantifieras, det vill säga

uttryckas i sifferform.”
-Lekvall & Wahlbin, 1993

Valet av metod styrs av vad det är forskaren vill veta och vilken slags

kunskap han/hon vill förvärva. (Patel & Davidsson, 1994)
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Holme & Solvang (1991) menar att syftet med en kvalitativ analys är att

uttyda och förstå fenomen i form av helheter, vilket görs genom verbala

beskrivningar och textanalyser. Genom detta vill forskaren nå en djup

kunskap. Detta stöds av Patel & Davidsson (1994) som även inflikar att den

kvantitative forskaren, till skillnad från den kvalitative, använder statistiska

bearbetnings- och analysmetoder för att förvärva en bred kunskap av det

han/hon studerar.

Enligt Patel & Davidsson (1994) vill den kvalitative forskaren tolka och

förstå frågor som:

Vilka är de underliggande mönstren?

Vad är detta?

Den kvantitative forskaren vill ha svar på frågor som:

Var?

Hur?

Vilka är skillnaderna?

Vilka är relationerna?

Ett centralt kriterium för kvalitativ metod är beaktandet av och

fokuseringen på öppen och mångtydig empiri. Vi kommer i enlighet med

kvalitativ metodik att göra djupintervjuer som vi själva kommer att tolka

utifrån våra litteraturstudier och förförståelse. Ett annat viktigt kriterium är

att den kvalitative forskaren i hög grad utgår från studieobjektens

perspektiv. Detta till skillnad från de forskare som använder sig av en

kvantitativ metod och i högre grad utgår från sina egna idéer om vilka
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dimensioner och kategorier som ska stå i centrum. (Alvesson & Sköldberg,

1994)

Det finns enligt Svenning (1997) en del problem som kan uppstå vid en

kvalitativ undersökning. Exempel på problem som nämns är när forskaren

intervjuar ”fel personer”, alltså personer som inte sitter inne med rätt svar,

och att forskarens analys försvinner då respondenten får stå för den sanna

verkligheten, den teoretiska förankringen saknas. Andra problem som kan

uppstå är att den som intervjuar styr respondenten eller att respondenten

inte svarar ärligt på frågorna.

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Den främsta anledningen

till valet är att vi vill undersöka vilka underliggande mönster som finns och

vad dessa beror på. De underliggande mönstrena är de strukturer som de

logistiska organisationerna vilar på. En annan viktig anledning till att vi gör

en kvalitativ undersökning är att utgångspunkten är grossisternas

perspektiv på relationerna till leverantörerna. Eftersom grossisternas åsikter

kan skilja sig åt ser vi den flexibilitet som en kvalitativ undersökning kan

ge som betydande för undersökningen. Vi grundar även valet på de

förutsättningar som finns för undersökningen. Det område vi valt för

studien finns inte tillräckligt med underlag om för att kunna genomföra en

kvantitativ undersökning på. Med det menar vi att det inte finns tillräckligt

med företag som använder sig av de båda koncepten kombinerat, BSC och

ECR, och ingen publicerad forskning kring detta. Även om det funnits

företag som använt sig av båda koncepten, finns det trots allt inte några

informationskällor som förtäljer vilka företag som gör det. Därför vore det

lönlöst att försöka nå rätt företag med enkäter. Utifrån detta anser vi att det

viktigaste för oss i vårt kunskapande är att, just som Holme & Solvang

(1991) skriver, skapa förståelse kring detta problem.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

21

På detta sätt vill vi ta reda på hur olika faktorer hänger samman och kunna

diskutera kring hur BSC och ett förädlingskedjetänkande i relationen

mellan grossist och leverantör skulle kunna vara kombinerat i en modell

och därigenom skapa mening åt den insamlade informationen Vi vill under

uppsatsens gång kunna använda oss av olika infallsvinklar och

arbetsmetoder för att kunna skapa en djupare bild och förståelse för hur

vårt problem ser ut än vad kvantitativa metoden skulle erbjuda.

2.2 Undersökningsprocessen

2.2.1 Urval

Vi har valt att genomföra undersökningen inom dagligvarubranschen. I vårt

syfte framgår att vi avser att undersöka hur BSC kan stärka samarbetet

mellan grossist och leverantör. Därför är det logiskt att undersöka en

bransch som har ett relativt långt framskridet förädlingskedjetänkande.

Dagligvarubranschen är en sådan bransch. Eftersom konkurrensen är hård

inom branschen, i och med att det knappt finns någon tillväxt inom den, är

det av yttersta vikt att de kan utforma förädlingskedjorna på effektivast

möjliga sätt för att kunna hävda sig på marknaden. För att kunna ha

effektiva kedjor är det viktigt att kunna förankra företagets strategier i dem

och att kunna mäta dem effektivt. Detta menar flera författare är ett

problem i styrningen av förädlingskedjor (se Keebler et al (1999), Brewer

& Speh (2000). Vi ser att BSC eventuellt skulle kunna vara det koncept

som möjliggör förankringen av strategierna i förädlingskedjorna och gör

mätningen mer effektiv. Det led som är det som driver på

integrationsarbetet av kedjorna är grossisterna. De sitter på stora lager och

är ansvariga för att påfyllningen till butikerna sker effektivt. Den största
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delen av grossisternas kostnader är kopplade till förädlingskedjorna i en

eller annan form, exempelvis kapitalbindning i lager, hantering och

distribution av varor. De åtgärder som faller inom förädlingskedjearbetets

ramar är de som med störst effektivitet kan sättas in för att öka

konkurrenskraften. Detta gör grossistledet intressant att undersöka. Utifrån

dessa kriterier har vi valt att göra undersökningen utifrån grossisternas, i

dagligvarubranschen, perspektiv och undersöka hur ett BSC kan förbättra

effektiviteten och integrationen/samarbetet med leverantörerna.

Vi har valt att använda oss av ett bedömningsurval. Med detta menas att vi

avser att välja ut vissa undersökningsenheter som vi anser vara intressanta

för vår undersökning (Lekvall & Wahlbin, 1993). Att göra ett

bedömningsurval är helt naturligt inom ramarna för vår undersökning. Vi

har valt att genoföra undersökningen på de tre stora grossisterna inom

dagligvaruhandeln: ICA, KF och Dagab. En intervju har genomförts med

en person på vardera företag. Kriterium vi satt upp för de personer vi

intervjuat är att de skall representera något av de områden som ECR-arbetet

utgår ifrån samt ha god inblick i de övriga. Varje intervju har följts upp

med kompletterande frågor via telefon eller e-post. Dessa frågor har

besvarats av respondenterna efter att dessa, vid behov, först har konsulterat

andra personer med specialistkunskap inom företagen. I samband med de

kompletterande frågorna har våra intervjuutskrifter granskats och

kommenterats av respondenterna. Detta förfarande gör att vi anser att

respondenterna i mångt och mycket har fungerat som kontaktpersoner på

de aktuella företagen, till vilka vi således vänt oss och diskuterat det

empiriska materialet. Detta har skett kontinuerligt under arbetets gång

varför vi anser det vara försvarligt att vi endast intervjuat en person på

respektive företag.
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På ICA är respondenten ansvarig för ett påfyllningsprojekt där

leverantörerna ska få ansvara för att varorna finns tillgängliga i lager för att

de skall kunna levereras till kund vid behov. Respondenten arbetar med

demand side och har alltså god inblick i hur integrationsarbetet på ICA

sker. Respondenten på KF är chef för Egna varumärken och arbetar med

supply side på ECR, alltså med utbudet på produkter och de olika

koncepten butikerna vilar på. Respondenten har även en god inblick i

övriga områden som relaterar till förädlingskedjearbetet. Respondenten på

Dagab är chef för ekonomi & IT och har en god inblick i både demand och

supply side. Respondenten är ansvarig för att verksamheten går bra och att

sätta in åtgärder när resultat eller liknande inte blir till förnöjelse. Efter

genomförandet av intervjuerna upplevde vi att samtliga respondenter hade

en god överblick över sina respektive företag och kunde ge bra svar på

frågorna. Vi anser att vi fått en bra inblick i hur företagen arbetar med

förädlingskedjor, deras syn på samarbete och hur långt de kommit med

förädlingskedjearbetet.

Inom ramarna för bedömningsurvalet har vi även valt att som

förundersökning göra intervjuer med konsulter och på 4GHI, företaget som

arbetar med och säljer BSC-verktyget Cockpit Communicator. Den ena

konsulten arbetar med styrningsfrågor i allmänhet och har därför en god

inblick i vilka styrinstrument som är lämpliga för vilka situationer. Den

andra konsulten vi intervjuade arbetar med styrning och utveckling av

förädlingskedjor. Båda konsulterna är även aktiva som professorer inom

sina respektive områden, varför vi anser att de inte har en fullt så

kommersiell inställning till sina områden som vi antar att konsulter normalt

kan ha. I och med det urval av respondenter vi har använt har vi fått svar på

frågorna inom samtliga områden som intresserat oss. Utifrån den insamlade
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informationen ser vi inga problem med att kunna generalisera resultaten till

branschen, självklart då med vikt på de största aktörerna som vi undersökt.

Vårt urval är inte något rent bedömningsurval utan har även inslag av

hänvisningsurval. Lekvall & Wahlbin (1993) beskriver hänvisningsurvalet

som att respondenten väcker intresse kring någon specifik fråga kan detta

följas upp genom att respondenten förmodligen kan hänvisa vidare till

någon som är insatt i ämnet.

De personer vi intervjuat hos dagligvarugrossisterna har vi inte tagit

kontakt med själva utan blivit hänvisade till av de som mottagit våra samtal

i telefonväxlarna, efter det att vi beskrivit vad vi undersöker och vilken

kompetens respondenten bör ha. Även respondenten på 4GHI blev vi

hänvisade till efter det att vi gjort ett bedömningsurval när vi sökte

respondenter. Hos ICA, KF och Dagab har vi lagt ner mest arbete på att

finna rätt respondenter eftersom de, förutom att ha en god inblick i

förädlingskedjearbetet, skulle ha olika kompetenser som var relevanta för

utformningen av styrkortet.

Lekvall & Wahlbin (1993) påpekar att det är viktigt att tänka igenom vilka

kriterier som är viktiga vid innan ett urval görs. Våra kriterier är att

fallföretagen var:

- Verksamma inom dagligvaruhandeln

- Användare av BSC eller arbeta med något slags SCM-koncept, eventuellt

båda koncepten

- Stora aktörer på marknaden
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Vi har valt att göra intervjuer på företag eftersom vi vill undersöka hur det

fungerar i praktiken. Att undersöka hur det ser ut på företag ser vi som en

självklarhet och en förutsättning för att kunna utveckla en relevant modell.

Vi har även valt att intervjua konsulter som stöd för uppsatsen. Kriteriet för

dessa är att de arbetar med antingen BSC eller SCM och att de ska ha

förståelse för dagligvarubranschen. Utifrån dessa kriterier anser vi oss

kunnat finna lämpliga konsulter för undersökningen.

Konsulternas roll i undersökningen är att vi vill kunna utnyttja deras

erfarenhet på respektive kompetensområde. Vidare anser vi det viktigt att

kunna få med så många aspekter som möjligt av problemet samt att få veta

vilka de kritiska faktorerna för ett framgångsrikt arbete med koncepten är.

Utifrån detta bedömer vi det vara av stor vikt att även intervjua konsulter.

Även 4GHI valde vi utifrån de för konsulterna nämnda kriterierna. Vi anser

att de har en hel del att tillföra undersökningen i och med deras erfarenheter

kring BSC och deras verktyg för hantering av styrkort och uppföljning.

2.2.2 Datainsamling

Syftet med datainsamlingen är att få en bra empiri som kan stärka

uppsatsen och arbetet med den. Genom att intervjua rätt personer och ställa

rätt frågor anser vi oss ha samlat in den informationen som behövs för att

skriva en bra uppsats.

Lundahl & Skärvad (1992) definierar en personlig intervju som en metod

för datainsamling där information inhämtas genom att intervjuare ställer

frågor till eller går in i en dialog och diskuterar ett ämne med
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intervjupersoner. Lekvall & Wahlbin (1993) benämner den första

intervjumetoden, som genomförs med frågeställningar, strukturerad och

den andra, dialog med respondenten, ostrukturerad.

I våra intervjuer använde vi oss av färdiga ämnesformulär som

utgångspunkt (bilaga 1-6). Vi utgick från frågorna på formuläret men hade

ändå för avsikt att vara så pass pålästa och flexibla att respondenten, vid

behov, skulle kunna få möjlighet att utveckla sig och vid behov ta frågorna

i en ordning som var naturlig för henne/honom. Formuläret underlättade

intervjuerna men förutsatte ändå att vi var bra pålästa för att vi inte skulle

missa relevanta frågor. Frågeformuläret fungerade alltså som stöd vid

intervjuerna. Frågorna var anpassade till de företag respektive intervju

gjordes på och efter vilket område konsulterna var verksamma inom.

Anpassningen av formulären skedde genom att vi innan varje

intervjutillfälle diskuterade vad vi ville få ut av intervjuerna och vilka

frågor som då var lämpliga för att få ut mest möjligt av dem.

För att kunna få en snabb förståelse och bakgrundsinformation för

problemet började vi intervjuerna med frågor av mer generell karaktär om

företag och organisation. Därefter gick vi på djupet och ställde mer

detaljerade frågor. Att börja med de övergripande frågorna var även ett sätt

att anpassa intervjuerna för att få ut så mycket som möjligt ut av dessa.

Som avslutning fick respondenten möjlighet att komma med ytterligare

kommentarer. När behovet fanns tog vi även kontakt med respondenter i

efterhand för att fylla informationsluckor som fanns.

Vid intervjutillfällena använde vi oss av bandspelare för att få med hela

intervjuerna och inte missa någon information. Efter det att vi skrivit
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intervjuerna, mejlade vi dem till respondenterna som då fick se om vi tolkat

deras uttalanden rätt och fick möjligheten att komma med synpukter.

Övrig information vi har utgått ifrån i undersökningen består av

tryckmaterial och interaktiv information. Tryckmaterialet består av böcker,

utdelat och inköpt material från kurser vi gått, årsredovisningar samt

artiklar från tidsskrifter. Den interaktiva informationen består av material

som är inhämtat från olika databaser och hemsidor. Exempel på databaser

vi har hämtat artiklar ifrån är Libris, Horizon och EBSCO. Sökord vi

använt oss av i databaserna är ”ECR”, ”Efficient Consumer Response”,

”SCM”, Supply Chain Management”, ”Supply chain”, ”BSC” och

”Balanced Scorecard”.

2.2.3 Arbetsprocessen

För att sätta oss in i vårt problemområde och bygga upp vår förförståelse

som vi har från tidigare i form av bland annat olika styr- och logistikkurser

började vi med omfattande litteraturstudier inom aktuella områden. Dessa

studier skedde främst inom områdena BSC och styrning av

förädlingskedjor. För att komma på rätt spår hade vi även till en början

regelbundna diskussioner med våra handledare, Jörgen Dahlgren och

Magnus Holmström. Detta blev en slags förundersökning för

uppsatsskrivandet.

När förstudierna inleddes hade båda författarna en viss förförståelse om de

aktuella ämnena. Båda hade tidigare studerat förädlingskedjor samt

genomfört projekt inom ramarna för tidigare besökta logistikkurser.

Balanced Scorecard har behandlats genom tidigare case-uppgifter samt som
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delmoment i kurs. Således hade båda författarna relativt god förförståelse

inför uppsatsskrivandet.

Efter det att förundersökningen var färdig och vi kände att vi visste vilken

inriktning uppsatsen skulle ha, skrev vi vårt inledningskapitel och

problematiserade uppgiften. Utifrån detta kunde vi sedan bygga upp en

relevant referensram och metod. Metodkapitlet, till exempel metodkritiken,

kunde inte slutföras i det här skedet eftersom vi ännu inte var helt säkra på

hur allt skulle komma att förlöpa.

Under slutet av den första skrivandefasen, som beskrivits ovan, började vi

söka efter företag. Valet föll på att använda oss av fallföretag eftersom det

är den ansats som passade bäst in på undersökningens art. Att vi inte

började med detta tidigare beror på att vi inte var helt säkra på

undersökningens utformning samt vilka frågor som vore relevanta att ställa

till företagen.

Efter detta satte vi oss ned och diskuterade vilka frågeställningar som vore

relevanta att ta upp vid intervjutillfällena samt vilka tidsramar som vi var

tvungna att anpassa oss till. Efter detta kontaktade vi våra handledare för att

få återkoppling på det skrivna materialet samt uppslag angående uppsatsens

fortsatta form.

Efter mötet med dem visste vi vad vi kunde fråga om och fortsatte att söka

respondenter och förbereda  intervjuer. Efter vissa inbördes diskussioner

visste vi vad vi ville få ut av intervjuerna och kunde då formulera de

ämnesformulär som skulle användas som stöd vid de olika

intervjutillfällena.
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Intervjuerna med personer som arbetar på dagligvaruföretag skedde på

plats på respektive respondents företag. Så var även fallet med den intervju

som gjordes på företaget 4GHI. De två intervjuer som gjordes med

konsulterna, vilka även är verksamma professorer vid Linköpings

universitet, genomfördes på universitetsområdet. Vid varje intervjutillfälle

användes en mobil bandstation med inspelningsfunktion som hjälpmedel.

Denna användes för att minimera missförstånd och för att ingen relevant

information skulle gås miste om.

Efter intervjuerna hade vi vårt förförslutseminarium med våra  handledare

samt ett par opponenter. Vid detta tillfälle fick vi relevant kritik på vårt

arbete.

När intervjuerna var nedskrivna mejlade vi dem till representanterna för

dagligvaruföretagen. Detta gjordes eftersom dessa intervjuer var av yttersta

vikt för undersökningen, självklart gjordes detta efter deras medgivande. I

samband med detta bifogades även eventuella kompletterande frågor. När

respondenterna kontrollerat de nedskrivna intervjuerna mejlade de tillbaka

dem till oss med sina synpunkter noterade i dokumentet. Vid behov

skickade vi åter dokumentet till respondenten för kontroll av våra

korrigeringar. Intervjuerna med 4GHI och konsulterna mejlades inte

tillbaka då dessa hade som syfte att vara ett stöd till vår uppsats och inte en

del av empirin.

Efter det att intervjuerna med dagligvaruföretagen var nedskrivna gjorde vi

nödvändiga korrigeringar från förförslutseminariumet. Vi började därefter

formulera våra tankar kring analysen.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

30

Vi hade alltså inte riktigt hunnit med att slutföra vårt arbete helt och hållet

fram till förslutseminariumet. Vid seminariumet fick vi åter kritik av våra

opponenter vid detta tillfälle. Våra handledare var ej på plats vid detta

tillfälle, utan vi hade handledarträff  först någon dag senare. Vi fick då

ytterligare synpunkter på den producerade textmassan. Efter

förslutseminariumet avslutade vi avslutade vi de sista delarna som fanns

kvar att skriva samt utvecklade delar som inte var till förnöjelse.

2.3 Metodkritik

Att vi valt att ha en fallstudieansats i undersökningen kan vara en källa till

kritik eftersom den enligt Patel & Davidsson (1994) inriktar sig mot en

mindre avgränsad grupp och då kan vara svår att generalisera utifrån. I

undersökningen har vi varit väl pålästa om de metoder som används inom

branschen samt använt olika infallsvinklar för att kunna ha en bra

utgångspunkt när vi samlat empiri och kunna förstå

undersökningsproblemet. Vi har även kompletterat våra intervjuer på

företagen med intervjuer med konsulter och 4GHI som arbetar med

styrning genom BSC samt har ett verktyg som stöttar användandet. De

kompletterande intervjuerna har varit ett stöd i undersökningen i och med

att de har gett oss ökad förståelse för teorierna och dess applicerbarhet.

Utöver detta har vi även läst på om branschen, vilket gjort att vi redan

innan intervjutillfällena hos grossisterna haft grundläggande kunskaper. De

företag vi studerar har tillsammans en marknadsandel på cirka 70 procent.

Allt detta tillsammans har gett oss en stabil grund att utgå ifrån i uppsatsen

och möjligheten att förstå det branschspecifika i undersökningen. Utifrån

detta har vi kunnat utforma undersökningen så att den även går att

generalisera inom branschen.
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Syftet med en kvalitativ metod är att nå en djupare förståelse av

undersökningsproblemet än vad en kvantitativ metod (Patel & Davidsson,

1994). Problemet är att förståelsen i ett bredare perspektiv kan få stryka på

foten. Vi har därför valt att intervjua personer med en högre position inom

respektive dagligvaruföretag. Genom detta har vi även kunnat ställa frågor

som är lite bredare och mer övergripande, vad gäller branschen som helhet,

och kunnat komplettera de djupare frågorna med dessa. Genom det har vi

även kunnat nå en viss bredd i undersökningen.

Vi ser att användandet av bedömningsurval kan vara en källa till kritik.

Problemet med bedömningsurval är att den som genomför undersökningen

tenderar att söka respondenter som har åsikter liknande ens egna och som

därför kan leda till att de uppfyller forskarens egna förväntningar på

resultatet. Vi anser dock att detta inte bör bli något problem för oss i vår

studie eftersom vi inte har några direkta förväntningar på hur resultatet ska

bli samt att vi haft ambitionen att fånga så många aspekter på problemet

som möjligt.

Vad gäller hänvisningsurval finns även där potentiella källor till problem.

När vi av någon person blir hänvisade till någon annan kan det uppstå

problem i och med att personen kan ha missförstått vilka behov av

information de undersökande har och därför hänvisar till fel person. För att

undvika problemet med missförstånd i undersökningen hade vi innan varje

intervjutillfälle kontakt med de som skulle intervjuas och förklarade

undersökningens inriktning. De hade då tillfälle att yttra sig om ifall de var

insatta på området eller ej. Vi skickade även ett ämnesformulär till

respondenterna i god tid inför varje intervjutillfälle. Vid intervjutillfällena

fick vi svar på samtliga frågor vi ställde.
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Eftersom en viktig del av vår undersökning består av intervjuer finns risken

att vi påverkar eller påverkas av respondenterna. Lekvall & Wahlbin (1993)

nämner tre möjliga felkällor för intervjuareffekter och den slags urval och

studie vi gör:

Intervjuarens uppträdande

Intervjuarens inställning till respondenten

Oklara svar kan ge tolkningssvårigheter

Intervjuarens uppträdande. Samtliga respondenter var äldre än oss och

hade framstående positioner inom föredagen. Detta tror vi inte påverkade

oss vid intervjutillfällena. Intervjuerna skedde under avslappnade former

och vi fick tid att ställa alla våra frågor, på vilka vi fick uttömmande svar.

Vi lät intressenterna säga vad de hade att säga innan vi ställde eventuella

följdfrågor för att inte riskera att vi styrde dem. Under intervjuerna försökte

vi att vara så neutrala som möjligt vad gällde kroppsspråk och tonfall. Vi

kände att vi inte stressade respondenterna eftersom vi innan intervjuernas

start frågade hur lång tid vi hade på oss med intervjun och anpassade oss

sedan till denna. Vid ett tillfälle var respondenten lite stressad men han gav

oss ändå den tid vi behövde för att ställa frågorna. Även vid det tillfället

fick vi uttömmande svar och hade möjligheten att ställa följdfrågor. Någon

form av ovilja att svara på frågor eller rädsla för att avslöja någon

information fanns inte. Vi upplevde då inte heller att vi på något sätt

pressade respondenterna. Tvärtemot fick vi vid ett tillfälle ta del av

konfidentiellt material eftersom det hjälpte oss med förståelsen.

Förutsättningen var att vi förstörde materialet efter användandet av det,

vilket vi självklart gjorde.
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Intervjuarens inställning till respondenten. När vi började intervjuerna

presenterade vi undersökningen och sedan fick respondenten tillfälle att

presentera sig själv. Detta gjorde att vi fick en viss grundläggande kontakt

och förståelse för varandra. Inte heller att de flesta respondenter hade höga

positioner inom sina företag påverkade vår inställning till dem. Vi anser att

vi höll oss så neutrala som var möjligt.

Oklara svar kan ge tolkningssvårigheter. När vi har gjorde intervjuerna på

dagligvaruföretagen använde vi en bandstation med inspelningsmöjlighet,

detta efter medgivande av respondenterna. Vi har alltså spelat in hela

intervjuerna, vilket gjort att vi inte gått miste om någon information. För att

försäkra oss om att vi inte missförstått respondenten eller missat någon

väsentlig information har vi, efter det att vi skrivit ner intervjuerna, skickat

dessa med e-post till dem. De har då granskat intervjun och gett synpunkter

på det skrivna samt kompletterat med information, i de fall detta har

behövts. Vid ett till fälle tog vi även upp kontakten med respondenten

ytterligare en gång för att denne skulle kunna ge synpunkter ytterligare en

gång. I och med detta anser vi ha försäkrat oss mot alla eventuella fel i

empirin. De intervjuer vi gjorde med konsulterna och 4GHI har vi också

använt oss av en bandstation under men har inte skickat intervjuerna till

dem i efterhand. Detta eftersom vi har använt dessa intervjuer endast som

stöd till den övriga undersökningen.

De sekundära källor vi har använt oss av i form av artiklar och böcker

består av både nyare och äldre litteratur. Den äldre litteraturen består främst

av artiklar kopplade till förädlingskedjor. Dessa har använts för att skapa en

bakgrundsförståelse, då vi ville skapa oss en förståelse för hur utvecklingen

har skridit. Likaså gäller detta artiklar och böcker som använts för att skapa

förståelse kring mätning och styrning. Denna litteratur har således inte
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använts i referensramen. Detta gör att de inte har bidragit till att teoretisk

irrelevans uppstått i uppsatsen.

Övrig litteratur vi använt är av senare datum och återspeglar de senaste

rönen inom de teoretiska områdena. Vi har undvikit att använda författares

åsikter i andras böcker än deras egna för att undvika feltolkningar så långt

som möjligt. Utifrån detta anser vi att i stor utsträckning endast relevant

litteratur, som fört oss i positiv riktning, i uppsatsen.
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3 Referensram

I detta kapitel kommer vi att beskriva den teoretiska bakgrunden till vårt

vetenskapliga alster. Inledningsvis behandlas Supply Chain Management

(SCM) varefter Efficient Consumer Response (ECR) presenteras i ett

fristående kapitel, slutligen beskrivs Balanced Scorecard (BSC).

3.1 Supply Chain Management

Detta avsnitt behandlar Supply Chain Management (SCM) och syftar till att

ge läsaren inblick i konceptet. I kapitlet beskrivs först konceptet på ett

övergripande plan, varefter delar viktiga för uppgiften belyses. Vi har valt

att placera kapitlet om ECR i ett fristående kapitel, vilket är orsaken till att

det inte återfinns under denna rubrik

3.1.1 Inledning

Framväxten av Supply Chain Management (SCM) är ett resultat av ett

behov av nya och bättre konkurrensfaktorer. Tidigare har konkurrensen

mellan företag varit fokuserad på att optimera sin del av förädlingskedjan,

ofta på bekostnad av andra delar i samma kedja. Resultatet av detta är att

företagen har erhållit kortsiktiga förtjänster, samtidigt som detta har lett

fram till att konkurrenskraften, på längre sikt, har utarmats. Företagen har

med andra ord ägnat tid och kraft åt suboptimering, medvetet eller

omedvetet. Detta har främst skett genom priskonkurrens, helt enligt den

något förlegade tanken att ett lågt pris resulterar i högre försäljning. Detta

var säkert fullt tillräckligt i de forna starkt avgränsade nationella
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ekonomierna, vilka ofta var reglerade genom merkantilism i olika stor

omfattning. Strävan att stödja den intranationella handeln samtidigt som

den internationella reglerades är exempel på grundläggande tankar i detta

system (Dillard, 1977). I takt med att konkurrensen skärpts till följd av

ökad global konkurrens och förbättrad ekonomisk styrning av företagen,

har dessa blivit tvungna att söka nya källor till konkurrens. Det faktum att

företagsekonomin gjort sitt inträde i den akademiska världen är också en

bidragande orsak till att bland annat effektivare styrningsfilosofier har fått

större möjligheter att spridas, dels mellan länder och dels mellan företag.

SCM, liksom ett otal andra filosofier och koncept, har växt fram som ett

svar på det oändliga behovet av nya metoder för att skapa

konkurrensfördelar.

SCM är en del av det relativt breda ämnesområde som benämns logistik.

En fråga som kan uppstå är vad som är logistik och vad som är SCM, vilket

inte med lätthet kan besvaras. Olika författare har försökt sig på olika

definitioner av de skilda områdena. Vi har funnit att vår syn på logistik bäst

konkretiseras av Persson & Virums (1999) definition, vilken är hämtad från

det amerikanska ”Council of Logistics Management”:

”Logistics is the process of planning, implementing and controlling the

efficient, effective flow and storage of raw materials, in-process inventory,

finished goods, services, and related information from point of origin to

point of consumption (including inbound, outbound, internal, and external

movements) for the purpose of conforming tocustomer requirements.”

Vad gäller SCM har vi bestämt oss för att anta den definition som

författaren Martin Christopher (1998) ger:
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”Supply Chain Management is the management of upstream and

downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior

customer value at less cost to the supplychain as a whole”

Logistik är för oss sålunda ett mer övergripande ämnes område än SCM.

Det sistnämnda betonar starkare att det handlar om relationerna mellan ett

företag och dess leverantörer och kunder. Samtidigt poängteras i SCM att

det handlar om hela förädlingskedjan, emedan det avseende logistik inte

finns en lika uttalad fokusering på detta. När vi i arbetet berör

ämnesområdet SCM är det Christophers definition som åsyftas. För att

ytterligare förtydliga vår definition vill vi poängtera att vi anser SCM falla

under det vidare ämnesområdet logistik.

3.1.2 Företaget och förädlingskedjan

Ett sätt att illustrera ett företag, och dess interna genomloppstid, är med

hjälp av det så kallade ”logistikröret”, vilket är illustrerat i figur 3.1. Röret

visar hur företagets operationer, som är del av det egna företagets förädling,

är sammanlänkade. Rörets längd är lika med genomloppstiden och dess

diameter motsvarar kapaciteten. Det fysiska flödet löper från vänster till

höger, dvs framåt, i figuren. Informationsflödet går både framåt och bakåt i

figuren, detta eftersom information inte bör vara enkelriktad utan istället fri

att strömma i den önskade riktningen.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

38

Figur 3.1: ”Logistikröret” källa LoTS, 1999 (egen bearbetning)

Logistikröret visar genomloppstiden i ett företag i kedjan, en hel kedja kan

ses som ett antal sammanlänkade logistikrör se figur 3.2. Länkarna mellan

rören illustreras av streckade klamrar, det är också dessa länkars

utformning som avgör integrationsgraden av kedjan*. Länkarna avser på

grund av detta både informations- och fysiskt flöde.

Figur 3.2: ”Förädlingskedjans sammansättning av logistikrör”

3.1.3 Supply Chain Management som koncept

I dagens samhälle söker företagen efter nya konkurrensfaktorer och ett

resultat av detta är Supply Chain Management. Grundtanken med detta

koncept är att konkurrera genom att integrera hela förädlingskedjan, och

inte bara enskilda delar. ”Hela förädlingskedjan” åsyftar i detta arbete

samtliga led i en kedja, från råvara till slutkonsument. Det är svårt att

                                                          
* Se kapitel 3.1.6 ” Förädlingskedjans fyra integrationsnivåer”
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placera in olika begrepp, som JIT, TQM etc., under rubriken SCM. Det är i

stället så att konceptet ska genomsyra tänkandet inom förädlingskedjor och

företagen som ingår i dessa. SCM har ett starkt fokus på det horisontella

flödet av information och det fysiska flödet mellan delarna i kedjan, både

mellan och inom olika företag.

Målet är att sänka den totala kostnaden genom att minimera investeringar i

lager, samtidigt som nivån på kundservicen höjs, varigenom en högre grad

av kundtillfredsställelse uppstår (Cooper & Ellram, 1993). Detta handlar

givetvis i stor utsträckning om att göra avvägningar mellan nämnda mål för

att uppnå en hälsosam balans dem emellan. På grund av detta resonemang

har produktstrukturen ändrats från att endast omfatta kärnprodukten till att

även inkludera kringliggande tjänster, det vill säga service. Viktigt är att

satsa på den typ av service som kunderna är beredda att betala för, vilket

belyser vikten av att inkludera kunden i bland annat produktutveckling.

3.1.4 Mål & Medel

Brewer & Speh (2000) har en något mer ingående syn på SCM, avseende

mål samt medel för att uppnå dessa. Nämnda författares utgångspunkt är att

företag inom samma kedja måste ingå samarbeten och partnerskap, dvs

integreras. Författarna menar att det finns fyra huvudsakliga mål med SCM

och dessa är: Reduktion av spill, Tidskompression, Flexibel reaktion och

Kostnadsbesparing per enhet, målen illustreras i figur 3.3. Dessa mål

överensstämmer i stort med Cooper & Ellrams (1993) syn på målen med

SCM. Vi anser dock att Brewer & Speh (2000) är något mer konkreta

samtidigt som artikeln i sig är av senare datum, vilket föranleder vårt

användande av densamma. Vidare finns också beskrivet, för vart och ett av
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målen, de medel som författarna anser står till buds för att uppnå dessa.

Nedan beskrivs nämnda mål och deras respektive vägar till måluppfyllnad.

Figur 3.3: ”De fyra målen med Supply Chain Management”

Reduktion av spill över hela kedjan kan åstadkommas genom att:

minimera duplicering, harmonisera operationer och system samt

kvalitetssäkring. Duplicering syftar i detta sammanhang på för många

lagerpunkter, vilket även innefattar för stora lager. För att komma tillrätta

med detta problem bör kedjans lagerpunkter, föga överraskande, minskas i

antal. Det gäller att koncentrera kvarvarande lager till så kallade ”kritiska

punkter” i kedjan, det vill säga sådana geografiska platser eller

nyckelföretag i kedjan som förädlingskedjans arbete står och faller med.

Duplicering kan också reduceras genom att så kallad efterfrågeplanering*

koncentreras till de företag som har bäst förståelse för slutkunden och

dennes ordermönster.

                                                          
* innebär att prognoser för efterfrågan konstrueras med hjälp av exempelvis statistiska data. Med dessa
som grund utformas sedan handlingsplaner, exempelvis produktionsplan etc.
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Harmonisering innebär att genom likformning av operationer och system,

skapa förutsättningen för ett så friktionsfritt flöde som möjligt. Detta avser

både informations- och fysiskt flöde genom samtliga kedjans delar.

Kvalitetssäkring avser exempelvis produkter och operationer över hela

kedjan som ska hålla en bestämd kvalitetsnivå. Detta för att nästföljande

led i förädlingen ska kunna vara säkra på vad som inkommer och i vilket

skick detta är, vilket är en förutsättning för exempelvis Just-In-Time

produktion*. På det konkreta planet innebär det att mindre tid och resurser

behöver läggas på kvalitetskontroller samtidigt som säkerhetslager, med

syftet att täcka leverantörsbrister, kan minskas. (Brewer & Speh, 2000)

Tidskompression handlar om att komprimera ”order-to-delivery” cykeln,

det vill säga den tid från det att ordern läggs till det att den levereras. En

övergripande förtjänst av att korta nämnda cykeltid är att lagernivåerna i

hela kedjan kan minskas. En annan förtjänst är att kedjemedlemmarna

snabbare kan reagera om det uppstår problem någonstans i kedjan.

Slutligen kommer också den så kallade ”cash-to-cash” cykeln, det vill säga

kapitalbindningstiden, att bli kortare. Sammanfattat innebär uppnåelse av

detta delmål att produkter och information flödar snabbt och smidigt, vilket

leder till att man kan agera utifrån kundens önskan samtidigt som

lagernivåerna blir lägre. (Brewer & Speh, 2000)

Flexibel reaktion på kundens önskemål, avseende både orderhantering och

produktutformning, handlar om kostnadseffektivitet. Nyckeln till detta är

att kunna möta kundens önskemål på ett sätt som denne uppfattar som

kostnadsmässigt effektivt, samtidigt som det ändå är lönsamt för kedjan
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som helhet. Flexibiliteten avser exempelvis att kunna leverera produkter i

av kunden önskade emballage och administrera order som kunden önskar.

(Brewer & Speh, 2000)

Kostnadsbesparing per enhet åsyftar att kedjan gör besparingar så att

även slutkunden får uppleva dessa. Viktigt att poängtera är att det inte

handlar om att skära kostnader till varje pris, utan att först och främst finna

den balans mellan kostnad och service som kunden önskar. Kärnpunkten är

att kunden själv måste påverka balansen, vilket kan innebära att

kostnadsreduktionen emellanåt kommer i skymundan. (Brewer & Speh,

2000)

Ovan beskrivna mål är i mångt och mycket delmål längs vägen mot det

övergripande målet för all form av affärsmässig verksamhet. Vi åsyftar här

målet att tjäna mera pengar, vilket illustreras i en studie av Frances &

Garnsey (1996). I studien undersöks dagligvaruhandeln i Storbritannien,

vilken kraftigt har ökat lönsamheten genom att anamma tankarna kring

SCM.

3.1.5 Vertikala perspektiv på SCM

SCM handlar i stor utsträckning om styrningen av fysiska flöden, vilken

kan belysas ur tre vertikala perspektiv (Stevens, 1989). Dessa perspektiv är

vertikala i den mening att de täcker in strategisk, taktisk och operationell

nivå av styrning. Tanken är dock att dessa perspektiv ska främja den

horisontella styrningen av hela kedjan, det är således inte frågan om någon

                                                                                                                                                                         
* när lager elimineras genom att exempelvis komponenter anländer till en monteringsfabrik precis när
dessa behövs i produktionen. I realiteten går det inte att helt eliminera lager, dock har framstående företag
lyckats minska lagren till att omfatta endast ett par timmars produktion eller ännu mindre.
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renodlat intern strategi. Det första perspektivet är det strategiska, vilket

främst fokuserar på framtagandet av mål och policy för hela kedjan, dvs.

vad man ska göra. Detta perspektiv innefattar även utformandet av

förädlingskedjan och det egna företagets konkurrensfaktorer, såsom en viss

servicenivå och supportfunktioner. Slutligen inkluderas även en skiss över

hur den egna organisationen ämnar överbrygga funktionella hinder och

effektivt manövrera förädlingskedjan. Resultatet är ett strategiskt ramverk

som innefattar strategiska mål och direktiv, vilka ger anvisningar för

arbetet på de mer operationella nivåerna.

Det andra perspektivet är det taktiska, vilket fokuserar på att ta fram de

medel genom vilka de olika strategierna realiseras, dvs. hur man ska göra

det. Det handlar alltså här om att omvandla de strategiska målen och

direktiven till kompletterande mål och direktiv för varje enskild funktion.

Detta innebär alltså att bryta ned det strategiska ramverket till taktik, vilken

utgörs av system, som exempelvis Just-In-Time, Materials Requirement

Planning etc. och infrastruktur.

Det sista perspektivet utgörs av det operationella, vilket ämnar tillse att

förädlingskedjorna fungerar effektivt utan problem. Viktigt är att de övriga

två perspektiven är förankrade i det operationella, vilket är något av en

förutsättning för att lyckas med att integrera en förädlingskedja. Att se till

att de rätta formerna av kontroll och riktiga nyckeltal för mätning existerar

faller under detta perspektivs ramar. Figur 3.4 illustrerar de olika

perspektiven och dessas inbördes hierarkiska ordning.
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Figur 3.4: ”Developing an integrated Supply Chain”, källa Stevens, 1989 (egen bearbetning)

För att få förädlingskedjorna att fungera krävs nya former av samarbete

mellan organisationer. Redovisnings funktionen i företagen kan, på grund

av detta, kraftigt komma att förändras, tendenser på detta har skådats bland

annat i en undersökning av Cullen et al (1999). Aktiviteter i

förädlingskedjor, vilka korsar de organisatoriska gränserna, är i behov av

samordning. Författarna finner att inblandade företags revisorer har bildat

multifunktionella grupper, vilka är behjälpliga i detta samarbete. Främst

handlar det om att förse varandra med information i form av ”open books”,

delgivning av budgetar samt multipla BSC för mätning och uppföljning.

Cullen et al (1999) drar slutsatsen att redovisningsfunktionen inom

företagen kommer att förändras i takt med att olika aktiviteter sträcker sig

utanför organisationernas gränser, exempelvis genom SCM-samarbeten.

3.1.6 Förädlingskedjans fyra integrationsnivåer

SCM handlar om att först skapa, och sedan styra, en så pass integrerad

förädlingskedja som möjligt. Det går att identifiera olika grader av

integration i förädlingskedjor, Stevens har identifierat fyra steg: Baseline,

Functional integration, Internal integration och External integration.

Operationell

Strategisk

Taktisk
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Tanken är således att en kedja ska försöka komma så nära en external

integration som möjligt, för att kunna nå målen med SCM. Nedan beskrivs

respektive nivå och illustreras i figurerna 3.5 till och med 3.8, lager

markeras med svarta trianglar.

En Baseline-kedja gestaltar den lägsta nivån av kedjeintegration och

karaktäriseras av att ansvar för olika aktiviteter i kedjan ligger hos starkt

avgränsade enheter inom företagen. Många lagringsställen och fristående

inkompatibla styrsystem är kännetecknande för denna nivå. Planering görs

ofta kortsiktigt på ett nästan reaktivt* sätt, vilket både leder till ineffektivitet

för hela kedjan och sårbarhet för de enskilda företagen. (Stevens, 1989)

Figur 3.5: ”Baseline”, källa Stevens, 1989 (egen bearbetning)

Den näst lägsta integrationsgraden för kedjor benämns Functional

integration och fokus ligger här på inflödet av materiel. Karaktäristika för

denna grad är exempelvis att kostnadsnedskärningar prioriteras framför

förbättringar av prestanda, interna trade-offs och att kundservice är mer

reaktiv än proaktiv**. Denna integrationsgrad präglas också av planering i

olika faser, genom exempelvis MRP***. (Stevens, 1989)

Figur 3.6: ”Functional integration”, källa Stevens, 1989 (egen bearbetning)

                                                          
* med detta avses en aktivitet företas som ett svar på en inträffad händelse
** detta är motsatsen till reaktiv, det vill säga förebyggande arbete
*** Materials Requirement Planning
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Företag som befinner sig på den tredje nivån, Internal integration, har

insett att styrningen av materialinflödet inte är tillräckligt, om inte flödet

till kunden* också är väl styrt. Företagen på denna nivå börjar behärska

efterfrågesynkronisering, vilket leder till att kundens efterfrågan

synkroniseras med en tillverkningsplan som kopplas till leverantörerna.

Detta i sin tur medför betydande fördelar, exempelvis genom att det nu är

möjligt att byta ut säkerhetslager mot information. Med internal integration

menas att företagets interna förädlingskedja är utvecklad och fungerar

tillfredsställande. Dock kvarstår fortfarande präglingen av

konkurrenstänkande inom kedjan, samtidigt som produktorienteringen

kvarstår. (Stevens, 1989)

Figur 3.7: ”Internal integration”, källa Stevens, 1989 (egen bearbetning)

Slutligen beskriver Stevens (1989) den fjärde och i viss mån utopiska

nivån; External integration. Det är först på denna nivå som företaget knyter

an sin interna välfungerande förädlingskedja till leverantörer och kunder.

Produktorienteringen får på denna nivå ge vika för kundorientering, vilken

innebär att man har en djuplodande kunskap om kundorganisationen för att

kunna svara mot dennes behov och krav. Detta innebär att kunden kommer

mer i centrum än tidigare, genom att dennes situation prioriteras. Vidare

medför denna nivå en förändring i attityd, från slitningar och konflikter

parterna emellan till ömsesidigt stöd och samarbete. Detta samarbete

genomsyrar samtliga länkar i kedjan och all verksamhet, med början redan

i produktutvecklingsprocessen. Samarbete kan givetvis ha förekommit

                                                          
* läs: Nästa led i kedjan
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redan tidigare, dock ändrar det karaktär på denna nivå. Från att, på de

nivåer med lägre integrationsgrad, främst ha varit kortsiktigt med många

parter, tenderar samarbetet att bli långsiktigt med ett fåtal parter

inblandade. (Stevens, 1989) Det handlar om att bygga upp nära relationer,

för att samarbetet ska bli tillförlitligt.

Figur 3.8: ”External integration”, källa Stevens, 1989 (egen bearbetning)

3.1.7 Mätning av logistikaktiviteter
För de logistiska aktiviteterna i en förädlingskedja existerar många tillfällen

för saker och ting att gå fel, detta eftersom det ofta handlar om många

rörliga delar som ska passera ett flertal punkter. För att motverka att

misstag sker, är det av stor vikt att mäta och utvärdera dessa aktiviteter

frekvent och effektivt. En effektiv mätapparat medför också andra fördelar

exempelvis synliggörs ineffektivitet, vilket har till följd att

kostnadsnedskärningar kan göras. Vidare kan en effektiv mätning resultera

i att man kan förbättra servicen för sina kunder genom att dessa ges

möjlighet att beskåda kostnaderna för den service som önskas, varvid en

bra balans kan uppnås. Ytterligare fördelar kan vara att nya möjligheter

upptäcks och därmed kan begagnas i profiteringssyfte. (Keebler, et al

1999)

Två övergripande frågor kan vara behjälpliga för att avgöra om mätningen

av logistiska aktiviteter är bra. Den första frågan är: Hur bra presterar vi

för våra kunder? Fråga nummer två lyder: Hur bra presterar våra

leverantörer för oss? Dessa frågor är viktiga att komma ihåg när man

Leverantörer Intern
kedja

Kunder
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bestämmer riktlinjer för mätningen så att denna inte fokuserar på fel saker.

Att endast mäta interna logistikaktiviteter eller att mäta dessa aktiviteter

isolerat är exempel på typiska fel vid mätning. Att mäta rätt saker har också

ett klart samband med företagets strategi, detta eftersom den logistiska

mätningen bör svara mot denna, det vill säga ge indikationer på hur

företagets strategi fortlöper. Vidare måste de funktionella mål som ställs

upp för logistiska aktiviteter likriktas med, det vill säga utformas i enlighet

med, den övergripande strategi som företaget ställt upp. (Keebler, et al

1999)

3.2 Efficient Consumer Response

Detta kapitel beskriver dagligvarubranschens modell för SCM. Vi har valt

att lyfta ut detta kapitel från SCM-kapitlet, eftersom vi anser att det

förtjänar särskild uppmärksamhet. Detta på grund av uppgiftens utformning

och dess inriktning på dagligvarubranschen. Först beskrivs konceptet och

dess utformning, varefter möjliga fördelar påvisas. Innan vi beskriver ECR

görs en kortare beskrivning och definition av branschen.

3.2.1 Inledning

Den snabba utvecklingen av arbetet med förädlingskedjor har lett till ett

antal anpassningar av SCM för olika branscher. Inom dagligvarubranschen

heter den standard som finns Efficient Consumer Response, ECR.

(Christopher, 1998)

Eftersom ECR är utvecklat med SCM som grund finns det många likheter

koncepten emellan. Därför har vi valt att i det här kapitlet beskriva vad som
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skiljer ECR-konceptet från SCM. Det som inte nämns om ECR i detta

kapitel, som till exempel beskrivningen av förädlingskedjors

integrationsgrader, återfinns således i beskrivningen av SCM.

3.2.2 Varför ECR?

ECR innefattar en rad tekniker och filosofier som används inom logistiken.

Syftet med ECR är att utforma förädlingskedjorna inom

dagligvarubranschen så att de kan leverera högsta möjliga konsumentnytta

inom kortast möjliga tid och så kostnadseffektivt som möjlig. (Christopher,

1998) Enligt Kurt Salmon Associates (1993) är syftet med ECR är att

samordna leverantörernas, distributörernas och butikernas flöden för att

maximera kundnyttan. Kurt Salmon Associates (1993) visar hur deras

vision för ECR-samarbetet ser ut i figur 3.9.

Figur 3.9: ”Vision –The ECR System”, Kurt Salmon Associates, 1993 (egen bearbetning)

Som syns i figur 3.9 är leverantörer, distributörer/grossister, butiker och

konsumenter sammanlänkade i en förädlingskedja. Syftet är att maximera

nyttan för det sista ledet i kedjan, konsumenterna. För att konsumentnyttan

ska kunna maximeras samarbetar de övriga leden i förädlingskedjan.

Samarbetet, vilket illustreras med den övre pilen som pekar åt båda hållen,

Timely, accurate, paperless information flow

Supplier Distributor Retail Store Consumer

Smooth, continual product flow matched to consumption
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sker i form av informationsutbyte som sker mellan de berörda parterna på

elektronisk väg. Genom informationsutbytet kan ett effektivt flöde av

produkter i förädlingskedjan, som styrs av konsumenternas efterfrågan,

komma till stånd. (Kurt Salmon Associates, 1993)

ECR har dock visat sig vara mindre idylliskt än det vid en första anblick

verkar. Frances och Garnsey (1996) visar i en studie av den brittiska

dagligvaruhandeln att arbetet främst gynnar de stora företag som äger

matvaruaffärerna. Dessa har genom informationsteknologi fått tillgång till

information om både konsumenter, via POS-data, och leverantörer genom

EDI. Detta leder till att makten i förädlingskedjan koncentreras till de stora

dagligvaruföretagen. Att genom POS-data kunna undersöka

konsumenternas inköpspreferenser, har lett fram till att

sortimentsutformning och utformning av butiker blivit mer optimal.

Samtidigt har matvaruföretagen kunnat använda informationen till att hålla

minimala lager och därigenom hålla sina tillgångar likvida. (Frances &

Garnsey, 1996)

3.2.3 Hur förtjänster inom ECR-arbetet kan uppnås

The ECR Europe Executive Board, vilken är en intressegrupp för

utveckling och standardisering av ECR i Europa, har tagit fram tre

kategorier med totalt 14 olika faktorer som karaktäriserar ECR. Genom att

samarbeta utifrån kategorierna och faktorerna, som nedan finns

uppräknade, ska stora förtjänster kunna uppnås. (Christopher, 1998; de

Bernardi et al, 1997):

Demand Management
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Välja samarbetspartners och komma överens om det de grundläggande

förutsättningarna och strategierna för samarbetet

Optimera sortimentet utifrån olika produktkategorier i samråd med

affärspartners

Optimera produktlanseringar genom att tillsammans med affärspartners

ställa upp kriterier för produktvärdering

Optimera detaljerade kampanjplaner per produktkategori. Dessa följs upp

och utvärderas tillsammans med berörda parter

Supply Management

Förbättra produktions- och leveranssäkerheten vad gäller servicegraden

Produktionsplanera med säljinformation som bas, vilket leder till sänkta

lagernivåer förädlingskedjan igenom

Låta leverantören svara för lagerpåfyllningen med hjälp av säljinformation

från butikernas datasystem

Använda distributionsenheterna för omlastning i stället för lagerhållning

Automated store orderering. Genom streckkodsavläsning vid butikskassan

samt marknadstrendsuppgifter genereras information för automatisk

orderframställning

Integrera leverantörerna i optimeringsstävandena utifrån punkterna ovan
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Enabling Technologies

Electronic Data Interchange (EDI). En standard för elektronisk teknologi

för automatisk överföring av affärsdokument och säljinformation

Electronic Funds Transfer (EFT). Standard för att överföra

fakturameddelanden och betalning automatiskt på elektronisk väg

Item Coding and Database Management/Maintenance. Streckkoder för

identifiering av de olika artiklarna. Används för bland annat inköps- och

fakturaverifiering

Activity Based Costing (ABC). Användning av ABC-kalkyler för

kostnadskontroll internt och mellan företagen för produktgruppsstyrning

och påfyllnadsarbetet

Bernardi et al (1997) omtalar dessa tre grupper som huvudkomponenter för

ECR-konceptet, men de benämner dem annorlunda*, och beskriver dem lite

närmare. Innebörden är dock densamma. Demand Management-sidan

arbetar med att uppnå maximal kundnytta. För att uppnå maximal

kundnytta arbetar leverantörer och distributörer med produktkategorier,

alltså produkter som tillgodoser ett likartat konsumentbehov, och

strategiska affärsenheter. (Bernardi et al,1997)

Även med Supply Management är syftet att uppnå maximal kundnytta,

detta till lägsta möjliga kostnad. Det ska uppnås genom att organisera

varuförsörjningen optimalt genom förädlingskedjan. För att kunna

organisera varuförsörjningen optimalt måste lagernivåerna i

                                                          
* Category Management, Product Replenishment och Enabling Technologies (samma ordning som
Christpher (1998).
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förädlingskedjan hållas så låga som möjligt samtidigt som varorna måste

kunna levereras. För att det ska fungera måste alla berörda parter få ta del

av informationen om varurörelserna, som överförs på elektronisk väg.

(Bernardi et al,1997)

Enabling Technologies är den kategori som täcker in de teknologier och

metoder som krävs för att Demand Management och Supply Management

ska fungera. Enabling Technologies krävs för att identifiera varor, överföra

information om varors förflyttning, lagra information om varans

egenskaper samt en rad andra funktioner. Det är viktigt att dessa funktioner

är sammankopplade och kompatibla med datasystemen. (Bernardi et

al,1997)

3.2.4 Förtjänster med ett ECR-samarbete

De förtjänster inom förädlingskedjan som samarbetet inom ECR:s ramar

slutligen ska ge upphov till är en signifikant reducering av kostnaderna. Det

ska ske genom att på bästa sätt utnyttja utrymmet på hyllorna i butikerna,

reducera mängden dålig reklam och dåliga produktintroduktioner samt

genom effektivare påfyllning av varor. (Christopher, 1998)

Nyckeln till att nå framgång för förädlingskedjan är enligt Christopher

(1998) är att dela med sig av information till de andra företagen. Han

menar att den information som är allra viktigast att dela med sig av är den

som samlas in vid kassan, med hjälp av dess datasystem som registrerar

informationen. Informationen, i form av bland annat lagernivåer,

försäljning och kampanjer, ska sedan föras över direkt till leverantörerna

och genom detta kan konsument nyttan maximeras. (Christopher, 1998) De



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

54

Bernardi et al (1995) menar att de områden informationsspridningen ska

ske ifrån är varornas rörelse*, konsumentbeteende och inköpsmönster**.

Christopher (1998) anser att ökad konsumentnytta kan uppnås genom att

informationen sprids till de andra leden förädlingskedjan. Strävan är att

uppnå en, som Christopher (1998) benämner den, demand chain. Med

demand chain menar han att konsumenternas efterfrågan ska styra kedjorna

i form av ett Pull-system***.

De Bernardi et al (1995) menar att de viktigaste förtjänsterna ett ECR-

samarbete kan ge är:

Minskad mängd pappersarbete

Lägre lagernivåer

Mindre risk att varorna tar slut i lager

Ökad lageromsättningshastighet

Bättre utnyttjande av transportfordonens kapacitet

Högre servicegrad

Enligt de Bernardi et al (1995) ska informationen finnas lagrad i datorer

och sedan automatiskt på elektronisk väg skickas till de övriga leden i

förädlingskedjan, detta är så kallade öppna system. För att det ska fungera

effektivt menar författarna att det krävs att systemen är standardiserade och

att rationaliserande verktyg är kopplade till systemen för att nå optimala

lösningar. Med rationaliserande verktyg menas att systemet måste utformas

så att alla inte får precis all information utan endast den de har behov av.

                                                          
* Var varorna befinner sig i förädlingskedjan.
** I olika regioner ser efterfrågan på de olika produkterna olika ut.
*** Ett system där produkterna så att säga ”sugs” ut på marknaden genom att kunderna efterfrågar dem.
Detta förutsätter att produktionen kan svara snabbt på efterfrågan. Kallas också efterfrågesynkronisering.
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(de Bernardi et al, 1995) Det här sättet att arbeta benämner de Bernardi et

al (1997) infopartnering.

Exempel på funktioner systemen ska ha är stöd för beslutsfattande, till

exempel vad gäller antal vaoror som ska beställas och hur mycket som ska

tillverkas. Vidare ska möjligheten att simulera effekter av besällningar och

produktion av vissa mängder produkter samt att göra prognoser. I praktiken

betyder det att varorna måste märkas med streckkoder, som är lika för alla

leden. Point of Sales data* måste samlas in och det måste även finnas ett

supportsystem som stöd för att kontrollera de dynamiska flödena av varor.

(Bernardi et al, 1995)

Det gäller att bryta sig låss från de traditionella mönstren i

förädlingskedjan, det vill sig att i det närmaste motarbeta varandra, och

istället börja samarbeta. Christopher (1998) menar att även om företagen i

dagsläget samarbetar arbetar de fortfarande till viss del arbetar enbart för

sitt eget bästa. Nu finns , i och med ECR, ett ramverk för hur samarbete

kan komma till stånda och öka lönsamheten genom hela förädlingskedjan.

Problematiken är hur vinsterna samarbetet genererar ska fördelas mellan

företagen inom samarbetet. (Christopher, 1998) De Bernardi et al (1995)

påpekar att för att ett bra samarbeta så krävs engagemang från ledningens

och ägarnas sida. De Bernardi et al (1997) menar att när ett samarbete

inleds bör det till en början begränsas till vissa funktioner så som

rationaliseringar av kontorsfunktionerna med hjälp av EDI** eller

samordning av transportverksamheten. Efter hand kan samarbetet sedan

övergå till mer avancerade funktioner.

                                                          
* Point of Sales data är informationen som samlas in genom att kassören/kassörskan läser av streckkoden
vid inköpet i butik. Informationen lagras och utgör underlag för prognoser och statistiska beräkningar.
** Electronic Data Interchange, EDI, är en standard för elektronisk överföring av affärsdokument och
säljinformation.
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3.3 Balanced Scorecard

I denna del beskrivs Balanced Scorecard (BSC) i enlighet med litteraturen.

Kapitlet utgör en av grundstenarna i arbetet, genom att avsikten med detta

är att sammanlänka koncepten SCM och BSC. Inledningsvis beskrivs

konceptet i stort varefter perspektiv och kausaliteten behandlas mer

ingående.

3.3.1 Inledning

BSC är ett medel för att uppfånga icke-finansiella aspekter i styrningen av

moderna företag. I detta inryms även tidsaspekterna dåtid, nutid och

framtid genom användandet av de fyra, alternativt fem, perspektiven

finansiella, kund, interna processer och förnyelse & utveckling. (Kaplan &

Norton 1996) Det femte, inte alltid inkluderade, perspektivet benämns

humanperspektivet och är, om det används, resultatet av att aspekter som

berör personalen lyfts ut från de fyra förstnämnda perspektiven*. Genom att

bryta ned ett företags vision till olika perspektiv, vilka sedan omvandlas till

strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer och nyckelmått för respektive

perspektiv, kan en enhetlig handlingsplan för hela företaget skapas. (Olve

et al, 1999) BSC handlar också i stor utsträckning om att hitta de mest

relevanta mätetalen, varken fler eller färre. En grundtanke med konceptet är

att genom att fokusera mätningen på relevanta aspekter i företagets

verksamhet, kommer detta att anpassa sig till det som mäts (Anthony &

Govindarajan, 1998) På detta sätt fungerar ett Balanced Scorecard som

kopplingen mellan ett företags strategi och dess operationella verksamhet.
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Förespråkare för BSC poängterar att själva framtagningsprocessen är en av

de största fördelarna med konceptet. Detta genom de diskussioner,

exempelvis om företagens strategi, som denna process ger upphov till. I

figur 3.10 har vi försökt att illustrera detta, den vänstra triangeln utgör

exempel på ett företag utan BSC medan den högra representerar ett företag

med BSC.

Figur 3.10: ”Bindningen”

3.3.2 Konceptet Balanced Scorecard

Grundtanken med Balanced Scorecard är att koppla samman kortsiktig

verksamhetsstyrning med långsiktiga visioner och strategier. I mångt och

mycket handlar detta om att tillföra styrningen såväl icke-finansiella, som

tidsmässiga, aspekter. Detta åstadkoms genom att bryta ned företagets

vision i olika perspektiv, varefter Strategiska mål för respektive perspektiv

uppställs. När de strategiska målen formulerats konstrueras Kritiska

framgångsfaktorer (KFF), dvs. ”milstolpar” som måste uppnås för att de

strategiska målen, och i slutänden den övergripande visionen, ska kunna

uppfyllas. För att kunna bevaka att KFF:erna tillvaratas skapas mått som

ger indikationer på detta, dessa benämns Nyckelmått. Slutligen, när

strategiska mål, KFF:er och nyckelmått har konstruerats för respektive

perspektiv, utmynnar kortet i någon form av Handlingsplan, vilken

beskriver de åtgärder som kommer att krävas i för att uppnå visionen. (Olve
                                                                                                                                                                         
* främst processperspektivet
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et al, 1999) Ytterligare en viktig tanke är att perspektiven ska vara

balanserade gentemot varandra ifråga om vikt av styrning och därmed

ledningens uppmärksamhet. En viktig del av arbetet med BSC är att finna

kausala samband, både vertikalt inom respektive perspektiv och framförallt

horisontellt mellan de olika perspektiven (Kaplan & Norton, 1996). Nedan

illustreras konceptet grafiskt i figur 3.11. (Olve et al, 1999)

Figur 3.11: ”Styrkortets uppbyggnad”, källa Olve et al, 1999 (egen bearbetning)

3.3.3 Perspektiv i ett Balanced Scorecard

Ett Balanced Scorecard består, som tidigare nämnts, av fyra eller fem

perspektiv, vilka rymmer såväl finansiella som icke-finansiella aspekter.

Den finansiella aspekten utgörs, helt naturligt, av det Finansiella

perspektivet, emedan icke-finansiella värden uppfångas i perspektiven

Kund, Interna processer, Förnyelse & utveckling samt Human. Nämnda

perspektiv innefattar även tidsmässiga aspekter; Dåtid representeras av det

Finansiella perspektivet, Nutid inryms i Kund och Interna processer
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slutligen representeras Framtiden av Förnyelse & utveckling. Förutsatt att

Humanperspektivet används, inryms även detta i den tidsaspekt som

benämns framtiden. (Olve et al, 1999) Figur 3.12 är en grafisk beskrivning

av perspektiven i förhållande till tidsaspekterna.

Figur 3.12: ”Tidsaspekter i Balanced Scorecard”

Det finansiella perspektivet täcker den traditionella delen av ekonomisk

styrning, exempelvis tillväxt- och lönsamhetskrav från ägarna. Detta

perspektiv visar också resultatet av de övriga perspektivens strategiska val,

samtidigt som det också är inom dess ramar som övergripande mål för de

andra perspektiven sätts. Riskbenägenheten för företaget, kostnads och

investeringsstrategier är exempel på aspekter som faller under denna del i

styrkortet. (Olve et al, 1999)

I kundperspektivet fastslås företagets strategi ifråga om kunder, vilken

huvudsakligen behandlar frågan om hur lojaliteten från dessa gentemot det

egna företaget ska förstärkas. Vad kunderna är villiga att betala för i fråga

om kringliggande tjänster och typ av varor, samt vilket kundsegment som

är intressant för det egna företaget är exempel på faktorer som spelar in vid

utformningen av de strategiska målen i detta perspektiv. (Kaplan & Norton,

1996) Detta perspektiv utgör sålunda basen till hela företagets övergripande

marknads- och kundstrategier, vilka i sin tur utgör grunden för strategierna

inom de resterande två perspektiven interna processer och förnyelse och

utveckling.
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Det tredje perspektivet, interna processer, syftar till att skapa en strategi för

processerna inom företaget och viktigt är att konformitet med

kundperspektivet uppnås. Detta eftersom det är just dessa processer som

skapar såväl de produkter som det kundvärde, vilket kunderna i slutänden

får betala för. Mycket av arbetet inom detta perspektivs ramar handlar

sålunda om att effektivisera och anpassa befintliga processer, så att

strategierna för kund och marknad kan uppnås. Det är i första hand de

processer som är att betrakta som kritiska för att kunna uppnå nämnda

strategier, inte företagets samtliga processer. (Kaplan & Norton, 1996)

Perspektivet handlar i stor utsträckning om att analysera de interna

processerna. Vi vill dock påpeka att vad som är att betrakta som ”internt”

också kan ligga utanför företaget. Detta har blivit ett välkänt faktum för

många av de moderna företag som agerar i detta ”outsourcingens tidevarv”.

Fortlevnad genom förnyelse är temat för utvecklings- &

förnyelseperspektivet i ett Balanced Scorecard. Tanken är att medelst detta

perspektiv skapa förutsättningar för framtida lönsamhet. Fastläggande av

vilken typ av kärnkompetens som ska ligga till grund för företagets

framtida verksamhet, är en viktig aspekt vid framtagande av strategiska mål

för detta perspektiv. Det är också viktigt att skapa strategier för att säkra

kompetenstillförseln, så att den önskade kärnkompetensen kan byggas upp.

Det sista perspektivet är det som kallas humanperspektivet och utgör inte

alltid en separat del av ett Balanced Scorecard, ofta är det istället inkluderat

i de övriga fyra perspektiven. Tanken är att belysa de mänskliga aspekterna

på ett klarare sätt, detta genom att ställa upp strategiska mål, KFF:er och

nyckelmått. Det har visat sig att detta perspektiv kan vara nära besläktat

med det föregående (förnyelse & utveckling), eftersom personalens
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utveckling är den mest påtagliga satsningen på utveckling i många företag.

En synpunkt som motsäger användandet av ett renodlat humanfokus är att

den tydliga bild av individernas tidsfördelning mellan förberedelser inför

morgondagen, kundarbete och processer, som ett ”traditionellt” Balanced

Scorecard kan ge, försvinner. Ett styrkort av modell balanserat ska givetvis

inte begränsas till ovan uppräknade typer av perspektiv, dessa bör vara

utformade så att de passar den egna organisationen. Exempelvis kan företag

med starkt uttalad miljöprofil finna nytta i att använda ett miljöperspektiv.

(Olve et al, 1999)

3.3.4 Kausala samband inom och mellan perspektiven

Att det inom respektive perspektiv bör finnas kausala samband mellan

nyckeltal, KFF:er och strategiska mål framstår som uppenbart. Om dessa

inte finns undermineras en av de grundläggande tankarna med BSC, dvs att

genom komposition av strategiskt riktiga mätetal förmå organisationen att

sträva i en önskad riktning (Anthony & Govindarajan, 1998).

Att det mellan de olika perspektiven finns samband är emellertid inte alltid

lika självklart som sambandet inom respektive perspektiv. Sambanden

existerar dock, i större eller mindre omfattning. Olve, et al (1999) menar att

det finns två typer av samband: verifierbara och sådana som måste antas.

De verifierbara sambanden är de som kan fastställas genom exempelvis

undersökningar eller erfarenhet, ett exempel är att nöjda kunder köper mer

vilket i slutänden genererar högre vinst. Samband som inte kan verifieras

får istället antas vara gällande, exempelvis kan det antas att annonsering på

Internet genererar ett visst antal nya kunder –ett dylikt antagande kan

eventuellt bekräftas i framtiden, varpå sambandet transformeras till ett
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verifierbart. (Olve, et al 1999) Figur 3.13 visar på sambandet mellan olika

perspektiv: Utbildning av personalen genererar bättre processkvalitet och

kortare cykeltid, vilket i sin tur leder till punktliga leveranser som bibringar

lojala kunder, slutligen resulterar det i en ökning av ”Return On Capital

Employed”, ROCE.

Figur 3.13: ”Kausala samband i ett Balanced Scorecard”, källa Kaplan & Norton 1996 (egen
bearbetning)

3.4 Samarbete

Initiativ till samarbete ska komma från ledningsnivå och sedan engagera

övriga medarbetare (Kaplan & Norton, 1996). För att ett långsiktigt

strategiskt samarbete, eller partnerskap, ska kunna införas är det viktigt att

företagen hyser en stark ömsesidig tillit till varandra (Christopher, 1998).

Samma författare menar att det under detta förhållande, ur ett spelteoretiskt

resonemang, är störst sannolikhet att partnerskapet fungerar: Om

samarbetet skulle brytas blir förlusterna så pass stora att det inte är värt

risken att bryta mot överenskommelsen. Vinsterna med

förädlingskedjesamarbete återfinns bland annat i möjligheten att minska

lagernivåer, korta ledtider, kunna producera mot efterfrågan samt

införandet av andra kostnadsbesparande åtgärder som gemensam

koordinering möjliggör. Om det inte finns några fasta ramar för ett
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samarbete utan att det vid varje inköpstillfälle sker hårda förhandlingar om

priset på varorna, finns en mycket stor risk att kvaliteten blir undermålig,

relationerna dåliga samt att det inte går att genomföra effektiva

rationaliseringar på kostnadssidan. Vid samarbete är priset en mer

långsiktig fråga där grossisten inte är ute efter att minska leverantörens

vinstmarginal genom att ställa krav på lågt pris. Istället är målet att

samarbetet skall kunna sänka kostnaderna så att leverantören kan sänka

priset genom kostnadsbesparingar. På så sätt uppnås en ”win-win”

situation, i vilken båda parternas förtjänster ökar. I och med ”win-win”

situationen är det inte lönsamt för någon av parterna att bryta samarbetet.

(Christopher, 1998)

Enligt både Olve et al (1999) och Kaplan & Norton (1996) är det viktigt att

styrkortet utformas efter organisationen och vad som ska uppnås, alltså

visionen. Genom rätt utformning och implementeringsprocess, där de

anställda är delaktiga, kan lärande komma till stånd och framstegen som

görs bli synliga, vilket är en källa till engagemang hos de anställda (Olve et

al, 1999). Engagemanget gör arbetet med styrkortet mer långsiktigt. Kaplan

& Norton (1996) menar att styrkortet är ett instrument för att utveckla och

dela kunskap, koordinera samt för att fördela resurser.

Olve et al (1999) menar att det är viktigt att klargöra vem eller vilka som

har ansvar för den del av verksamheten styrkortet avser. De menar fortsatt

att när styrkortet har stor omfattning kan det vara lämpligt att en controller,

en särskilt utsedd koordinator eller grupp bär det övergripande ansvaret för

styrkortsarbetet. Exempel på ansvarsområden kan enligt Olve et al (1999)

vara mätning, lärande eller att se till att det förs en dialog kring styrkortet.

Även Christopher (1998) menar att speciellt utsedda grupper kan vara
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lämpligt för koordinering. Christopher (1998) lyfter också fram

koordineringsgrupper i sammanhanget samarbete mellan företag.

Utan att gå in på något djupare resonemang förordar Olve et al (1999) ett

eventuellt användande av BSC i kontakten med andra företag. De menar

fortsatt att upprättandet av ett gemensamt styrkort skulle falla sig naturligt

när företagen ska samordna flöden gemensamt. Samarbetet ger även ett

positivt slutresultat hos kund. Utgångspunkten för utformandet av

styrkortet ska vara samarbetet, vilket bör vara inriktat på kundernas krav,

relationerna företagen emellan och så vidare. (Olve et al, 1999) Ett

exempel på detta är att visionen i ett gemensamt styrkort inte, i första hand,

ska spegla de inblandade företagens visioner, istället ska visionen

återspegla det som företagen vill att samarbetet ska åstadkomma.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

65

4 Empiri
I detta kapitel sammanställs den empiri som vi insamlat under arbetets

gång. Inledningsvis presenterar vi Dagligvarubranschen, inom vilken

samtliga undersökta företag verkar. Därefter beskrivs de tre företagen vi

undersökt, till att börja med presenteras lite allmänna fakta om företagen

som respondenterna är knutna till. Efter företagsprestationerna övergår vi

till att återge vad som framgick vid respektive intervju med ICA, KF och

Dagab.

4.1 Dagligvarubranschen

Dagligvaror är främst livsmedel och förbrukningsvaror för hushållen. Den

svenska daglivarumarknaden domineras av företagen ICA Handlarnas AB,

Kooperativa Förbundet samt Axfood. Dessa tre har i dagsläget tillsammans

ungefär 72% av marknaden för handel med dagligvaror. (Årsredovisningar

ICA, KF och Axfood, 2000)

För aktörerna på denna marknad handlar det i stor utsträckning om att köpa

in produkter och sedan sälja dessa vidare till slutkund. De tre undersökta

företagen, ICA, KF och (Axfood) Dagab strävar dock mot att kunna

erbjuda sina kunder allt mer av de egna varumärken som saluförs i

respektive företag. (Årsredovisningar ICA, KF och Axfood för 2000)

Branschens försäljningsutveckling under det gångna året var ganska

kraftig, för branschen, och resulterade i en ökning på 3,2%. Under den

senaste tioårsperioden har konsumtionen av dagligvaror ökat från 140

Mdkr 1990, till dagens 180 Mdkr. (Axfood årsredovisning 2000)
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Trender på marknaden märks framför allt inom området färdiglagad mat

som har erfarit en ökad efterfrågan. Till följd av detta har utbudet av

färdiglagade matvaror ökat, samtidigt som det i butikerna allt oftare erbjuds

snabbmat i butikernas serveringar. Detta har motsvarats av en liknande

förändring för restaurangbranschen, vilken i allt större utsträckning

erbjuder ”take-away”-alternativ. (ICA Ahold AB årsredovisning 2000;

Axfood årsredovisning 2000)

De företag vi undersökt i detta arbete är samtliga anslutna till

organisationen ECR-Sverige. Denna har till syfte att inom

dagligvarubranschen ”…främja en utveckling mot högre effektivitet i

varuflödeskedjan för att kunna uppfylla konsumenternas behov bättre,

snabbare och till en lägre kostnad”. I detta arbete ligger också att skapa

standarder för branschens arbete med ECR. (www.dlf.se)

De enheter inom de tre företagen som undersökts är de som kan sägas vara

grossistledet inom respektive förädlingskedja. Detta är anledningen till att

Dagab AB, vilket är en del av Axfoodkoncernen, har studerats.

4.2 ICA Handlarnas AB

4.2.1 Presentation av företaget och respondenten

ICA Ahold AB ägs av ICA Förbundet Invest AB (30%), Canica AS (20%)

och Royal Ahold N.V. (50%). Verksamheten, som är inriktad på

försäljning av dagligvaror, bedrivs i flera europeiska länder, däribland

Sverige och Norge. I Sverige bedrivs verksamheten genom dotterbolaget

ICA Handlarnas AB, vilket också är den del vi har undersökt i detta arbete.
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Butiksprofilerna i Sverige som är anslutna till ICA är: ICA Nära, ICA

Supermarket, ICA Kvantum, Maxi stormarknad samt RIMI. Butikerna ägs

av de enskilda handlarna, vilka trots detta är nära knutna till ICA Ahold

AB. Handlarna åtnjuter fördelarna med att vara anslutna till ICA,

exempelvis i form av gemensamma inköp som pressar priserna, för vilka de

betalar royalty i procent av vinsten. (ICA Ahold AB årsredovisning, 2000)

ICA:s vision ”är att bli norra Europas ledande detaljhandelsföretag med

mat som huvudsaklig inriktning”. Visionen ska uppnås genom att vara

kundernas främsta val vid köp av mat. Detta genom att erbjuda prisvärda

varor och service med omtanke i butiker som är lokalt anpassade på olika

marknader. (ICA Ahold AB årsredovisning, 2000)

ICA är den största aktören på den svenska marknaden med en

marknadsandel på 35,6 %. De största konkurrenterna är KF och Axfood,

vilka håller cirka 18 % vardera av den återstående marknaden. ICA saluför

många olika varumärken, däribland ICA:s egna, vilka benämns Egna

märkesvaror, EMV. Syftet med EMV är att erbjuda samma kvalitet som

industrins märkesvaror fast till ett lägre pris, ett annat syfte är att generera

högre bruttovinst. (ICA Ahold AB årsredovisning, 2000)

Om ingenting annat nämns utgår texten i det här kapitlet ifrån intervjun

med Lisa Manske som är projektledare inom VMI-projektet på ICA. Vi

koncentrerar oss på de delar av förädlingskedjesamarbetet som har kommit

längst i utvecklingen, eftersom det är åt det hållet ICA vill forma

förädlingskedjan. Företaget använder sig av ECR och har inom detta

område även genomfört pilotprojekt inriktade på Vendor Managed

Inventory. Något Balanced Scorecard finns inte, enligt respondenten.
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4.2.2 Efficient Consumer Response på ICA

ICA använder sig av Efficient Consumer Respons (ECR), alltså handelns

standard för SCM. ICA delar in ECR i två delar: demand side och supply

side. Demand side består av inköps- och sortimentsorganisatinonen, de

väljer sortiment och håller kontakten med leverantörerna. Målet är att hålla

ett effektivt sortiment. De som jobbar med kontakten till leverantörerna är

varuanskaffarna. Dessa är ansvariga för avropet av det dagliga inköpet.

Varuanskaffarna, som sitter både på ICA:s centrallager i Västerås och på de

olika distributionsenheterna runt om i landet, har delat upp leverantörerna

mellan sig.

Den andra sidan är supply side som består av logistikarbetet, där arbetas det

aktivt med att effektivisera förädlingskedjorna och att införa den stödjande

tekniken. Supply side fram till ICA:s lager består av Vendor Managed

Inventory (VMI), eller påfyllnadssamarbetesprojektet som det även

benämns, vilket innebär att leverantörerna äger lagret av sina produkter

fram tills dess att någon butik beställer dem. Förädlingskedjetänkandet, vad

gäller den det fysiska flödet, finns alltså helt och hållet på supply side. ICA

har redan varit med och infört ett VMI-samarbete med två stycken större

leverantörer och arbetar nu med att integrera fler stora leverantörer efter det

lyckade pilotprojektet.

Från början kommer ICA involvera tio stora leverantörer i VMI-

samarbetet. ICA väljer samarbetspartners efter storlek och beredskap samt

hur de är att jobba med. Bra företag, vilka är de som håller vad de lovat, är

viktigast för att komma framåt. Detta för att få snabbare resultat.

Samarbetet med VMI sträcker sig inom den del av förädlingskedjan som

ICA jobbar med, alltså från ICA:s leverantör till och med butikerna.
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Leverantörerna har dock ingen direkt kontakt med butikerna utan får

information av ICA för att de ska kunna planera påfyllningen av ICA:s

lager.

ICA menar att de för närvarande inte har något intresse att utöka

samarbetet inom förädlingskedjorna med ytterligare företag. De påverkar

ändå leverantörens leverantörer, genom att ställa krav på sina egna

leverantörer. Kraven kan t ex gälla kvalitet på produkter och förpackningar

eller vilka kemiska medel en vara får innehålla. Enligt det avtal som ICA

har med butikerna får dessa även köpa in varor från annat håll.

Beskrivning av hur samarbetet fungerar med leverantörerna fungerar, både

inom och utom ECR-samarbetet:

Först beskrivs det vanliga flödet, där ICA:s personal ansvarar för

påfyllningen av lagret. Efter det beskrivs VMI-modellen, där det är

leverantören som ansvarar för påfyllningen av lagret.

I butikerna scannar personalen av streckkoderna på hyllkanterna för de

varor som behöver beställas. De bedömer samtidigt hur stor beställningen

av varan ska vara, vilket de knappar in på avscanningsterminalen som de

bär med sig. När avscanningsrundan är klar, pluggas terminalen in i ett

systemuttag och skickar orderna till ICA för central hantering. Där fördelas

orderna automatiskt till de lagerhållningsenheter butikerna ska få sina varor

ifrån.  Lagerhållningsenheterna är den distributionsenhet butiken får

leveransen ifrån och centrallagret där varor som inte beställs så frekvent

lagerhålls. Informationsöverföringen sker på elektronisk väg.
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Informationen går in i datasystemet och kommer till varuanskaffarna, de

personer som är ansvariga för en viss leverantörskontakt, t ex för Cloetta.

Leverantörskontakten får information om hur mycket som vid den

tidpunkten finns i lager och om varor behöver beställas hem eller om de

finns tillgängliga i lagret.

Leverantörskontakten får alltså färdiga förslag på sin dataskärm angående

de beställda varorna, om de behöver beställas hem eller finns tillgängliga i

lagret. Om produkterna behöver beställas hem, är det bara för

leverantörskontakten att bekräfta den föreslagna beställningen genom att

trycka på en knapp. Då skickas ordern till leverantören med EDI-systemet.

Undantaget är när det pågår någon kampanj. Då får leverantörskontakten

göra en egen bedömning av hur mycket extra varor som ska beställas

utöver den föreslagna mängden. Vissa inköpsorder läggs dock även via fax,

e-mail eller telefon. Detta gäller oftast till mindre leverantörer.

Figur 4.1: ”ICA:s flöden”

Nedan beskrivs VMI-modellen, där leverantören är ansvarig för

påfyllningen.
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För att lagret inte ska få slut på varor får leverantörerna ett EDI-

meddelande om sina produkter varje dygn, detta kallas Inventory Report.

Meddelandena visar prognoser på dagsförsäljningen för två veckor framåt,

inneliggande order från butikerna och den befintliga lagernivån för deras

produkter. Prognoserna görs med utgångspunkt från statistik på tidigare

försäljning och eventuella kampanjer. Den löpande försäljningen

prognosticeras automatiskt utifrån statistiken, medan kampanjerna bedöms

av en person. Leverantörerna får ingen information direkt ifrån butikerna

utan den går alltid via ICA centralt. Den här informationen förbereder

leverantörerna på vilken kvantitet varor och när de löpande ska leverera till

ICA.

Den av leverantörernas datasystem framräknade leveransmängden, ett så

kallat påfyllnadsmeddelande, skickas sedan till ICA med EDI så att de vet

hur stor leverans de ska förvänta sig och ungefär när. När sedan leveransen

är på väg får ICA en leveransavisering med mer exakt information.

Leveransaviseringen innehåller även information om den unika kod som

varje pall har osv. Informationen som kommer med leveransaviseringen

kommer automatiskt in i ICA:s system så att det bara är att scanna av*

pallarnas etiketter när pallarna ankommer till ICA:s lager. I och med

avscanningen får varumottagningen information om vart i lagret pallen ska

placeras. Detta gör mottagandet av de levererade varorna snabbt och enkelt.

Varorna övergår i ICA:s ägo när de tar emot dessa. I samband med

leveransen får ICA en EDI-faktura. ICA ger efter det ett betalningsåtagande

till banken.

När centrallagret gör ett utplock, levereras varorna till butikerna via

distributionsenheten. När distributionsenheten får varorna har de redan fått
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information om den kommande leveransen. Den har då hunnit förbereda

vidare leverans till den butik som lade in den ursprungliga ordern. Detta

gör att de kan planera sina leveranser och snabbt lasta om vid ankomsten så

att butikerna snabbt kan få sina beställningar. ICA:s datasystem stödjer hela

processen elektroniskt från det att butiken gör beställningen till dess att de

beställda varorna levereras.

Efter att ha genomfört två pilotprojekt med VMI ser ICA att dessa har lett

till bättre relationer med aktuella leverantörer. De har oftare kontakt med

leverantörerna och personlig kontakt med dem mer frekvent. Detta har i sin

tur lett fram till möjligheten att förbättra flöden genom att ta bort onödiga

moment längs kedjan. Leverantörernas ordermottagare har fått rollen som

påfyllare, vilken inte bara ska ta emot order utan i stället se till att ICA har

varorna i lagret. Leverantörerna har genom VMI-samarbetet fått ett större

ansvar.  Alla butiker använder sig av samma distributionskanaler, vissa

stora butiker kan dock få direktleveranser.

4.2.3 Utvecklingen av ECR på ICA

Att genomföra VMI-samarbetet är inte det sista steget att utveckla ECR-

systemet. När VMI-projektet är färdigt är nästa steg för ICA att införa

automatisk ordergenerering från butikerna. Automatisk ordergenerering är

ett samarbete mellan ICA och butikerna. I och med detta vill ICA förbättra

inköpssamarbetet med butikerna.

Vid kundens inköp registreras varorna i kassorna genom det att

kassören/kassörskan scannar av sträckoden på varorna. Med hjälp av det

                                                                                                                                                                         
* Leveranserna är  SSCC-kodade.
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automatiska ordergenereringssystemet skickas sedan ordern på elektronisk

väg till butikens levererande enhet, t ex distributionsenheten i Umeå och

centrallagret i Västerås. Beställningarna sker automatiskt när de inlagda

beställningspunkterna tangeras. På distributionsenheten sorteras i sin tur

orderna, som hela tiden finns inlagda i systemet, efter varifrån de i sin tur

ska skickas, t ex centrallagret i Västerås. Det följande förloppet av

orderhanteringen kommer att följa den ovan beskrivna vägen. Detta är dock

inte helt problemfritt. Problemet som måste tas hänsyn till blir hur svinn i

form av kassationer och snatterier ska hanteras, vilket ICA inte har någon

lösning på. Vinsterna med automatisk ordergenerering ligger i att inköpens

kvalitet kommer att öka. Kvalitetsökningen innebär att inköpen blir mer

kostnadseffektiva pga. det enklare utförandet av beställningarna samt att

butikernas lagernivåer kan minskas genom att datorn gör en bättre

uppskattning av försäljningen.

Det automatiska ordersystemet kommer att stödjas av den POS-data (Point

of Sales-data) som samlas i och med avscanningen av de produkter som

säljs i butikerna. POS-datan ger information om hur mycket av en viss vara

som säljs och i vilka butiker. Informationen kan användas till att se hur

kampanjer förlöper och hur trender utvecklar sig. POS-datan kommer att

säljas till de leverantörer som är intresserade av den här sortens

information.

ICA driver även tillsammans med sin holländska delägare Ahold ett

projekt: Supply Chain Developement Program. Programmet är en total

kartläggning av ICA:s samtliga leverantörer och samarbetet med dessa.

Syftet med programmet är att kunna förbättra hela förädlingskedjan, bland



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

74

annat distribution, kylkedjan* och HRM. Ett av delprojekten i programmet

ska ge en bild över ICA:s leverantörsrelationer. Utifrån den insamlade

informationen, ska de arbeta fram en handlingsplan för hur de skulle kunna

förbättra relationerna med leverantörerna. Projektet kommer förmodligen

även att utmynna i någon slags leverantörshandbok, vilken är tänkt att visa

vad ICA förväntar sig av sina underleverantörer samt vad dessa kan

förvänta sig av ICA.

Ett annat delprojekt benämns Supplier Relations Improvement. Inom det

här projektet kommer de att undersöka vad de för nuvarande har för

kontakter, avtal, samarbetsprojekt och krav med sina leverantörer. Genom

detta vill ICA få fram hur de kommunicerar med och informerar sina

leverantörer, samt vilka vanliga problem som finns i kontakterna. I

dagsläget har ICA leverantörsinformation på internet, där leverantörerna

kan gå in och se vilka olika krav som ställs på olika saker.

4.2.4 Från vision till mål och strategier

ICA AB arbetar utifrån visionen:

”Att bli norra Europas ledande detaljhandelsföretag
med mat som huvudsaklig inriktning.”

- ICA AB:s årsredovisning för år 2000: Verksamhet 2000

Detta vill ICA AB enligt årsredovisningen (2000) uppnå genom sin

affärsidé:

                                                          
* Avser den kedja som exempelvis frysta varor måste transporteras via. Specifikt för denna är att kylan
måste finnas hela vägen ,från producent till butik.
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”Att vara kundens främsta val vid köp av mat. Detta
genom att erbjuda prisvärda varor och service med
omtanke i butiker som är lokalt anpassade på olika
marknader.”

I årsredovisningen (2000) redovisas även vad ICA AB ser som sina främsta

styrkor:

”Förmågan att framgångsrikt kombinera mångfald
med storskalighet och effektivitet. Genom
utvecklingen av butiksroller och kedjor samt stöd till
butikerna genom gemensamma funktioner ökar ICA
Aholds och butikernas konkurrenskraft.”

För att kunna uppnå visionen satsar ICA på nya tjänster. Dessa är alla

riktade mot kunderna men av olika art. Två tjänster som redan finns på

marknaden är ”ICA Kundkort” och kundkontakter. Tre nya tjänster som

introduceras är ”ICA Bank”, teletjänster och näthandel centralt via ica.se.

Dessa syftar till att stärka det totala kunderbjudandet och föra företaget mot

sina mål, i och med att det ger kunderna mervärden och därigenom gör

kunderna mer trogna.

Vid utarbetandet av ECR på ”demand side” hade ICA satt upp vissa mål för

vad de ville uppnå med införandet och kunna göra av informationen som

följer av detta sätt att arbeta. ECR- arbetet möjliggör framtagandet av

mycket mer raffinerade varugruppsplaner nu än vad som tidigare var

möjligt. Det här arbetet ger möjligheten att kunna utforma ett optimalt

sortiment för butikerna. För att kunna arbeta fram sortimentet utgår ICA

ifrån marknadsdata.

Marknadsdatainformationen ger även andra möjligheter. Kommunikationen

med marknaden blir bättre och därigenom blir det lättare att förutse
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kundernas köpbeteende. Det går då att göra bättre prognoser på behovet av

varor, vilket gör det lättare att se till att varorna alltid finns i butiken.

Inför implementeringen av VMI hade ICA två klara mål:

Att minska kapitalbindningen genom bättre påfyllning

Att öka servicegraden till butik

Att minska kapitalbindningen är ett steg i ICA:s arbete för att få ett

smidigare varuflöde. Ett smidigare varuflöde leder till minskade kostnader

genom att bl a liggtiden i lager minskar. Att sänka kostnaderna betyder att

de kan hålla låga priser, vilket i sin tur leder till att de är konkurrenskraftiga

på marknaden. Det ökade informationsutbytet som finns inom ECR-

samarbetet har gjort att det är lättare att samarbeta och att identifiera

eventuella källor till kostnadsbesparingar. Dessa rationaliseringar av kedjan

tjänar alla led på.

För att kontrollera att de mål som satts upp uppnås mäter ICA vissa

aktiviteter med hjälp av nyckeltal. Mätningen sker både internt inom

företaget och externt hos leverantörerna.

Att öka servicegraden är alltså viktigt för ICA. De definierar servicegraden

som hur stor andel, i procent, av vad butikerna har beställt som de har

kunnat leverera. Ett annat externt mått för ICA är felfrekvensen, alltså antal

felplock, som är ett av de viktigaste nyckeltalen mot butikerna. Internt

inom ICA mäts t ex liggtider i lagret, hur många kolli som plockas per

person samt felfrekvens.
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Mer övergripande mål för VMI-projekten är att varje projekt inte ska ta

mer än ett år. Hela projektet, alltså alla tio, ska bli klara inom två år.

VMI-projektets genomförande delas in i 8 faser:

(1)Teckna avtal med leverantörerna

(2)Komma överens med leverantörerna om utformningen av projektet

(3)Bygga upp EDI-trafiken

(4)Testa EDI-trafiken

(5)Bygga upp ett pilotlager (testar leveransstyrd påfyllning till ett lager)

(6)När pilotlagret fungerar* fortsätter de med resten av lagren.

(7)Uppföljning (mäter hur det går; uppfylls servicegraden? Har

kapitalbindningen minskat? m.m.)

(8)Inlämning till förvaltning (VMI-projektet övergår till den löpande

verksamheten)

Att utveckla sitt pull-system, med målet påfyllning mot verkligt behov är

något ICA hela tiden strävar mot. VMI är ett steg i denna process.

Strategierna tas fram på årsbasis inom de olika organisationsdelarna (t ex

logistik). De olika projekten har som mål att förverkliga olika strategier. De

                                                          
* EDI-meddelandena kommer fram, är korrekta, leverantören har lärt sig vilka mängder de bör fylla på
och hur ofta, varorna kommer hem, etiketterna är läsbara med mera.
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olika projekten är alltså någon slags handlingsplaner för att förverkliga

strategierna. De anställda får ej erfara vilka strategierna är utan arbetar med

att göra det bästa av de olika projekten.

Prioriteringar av projekten görs i samband med utformningen av

strategierna, alltså på årsbasis. Strategierna skulle kunna bli tydligare för de

som arbetar med projekten.

4.2.5 Leverantörer och slutkunder

ICA använder en egenmodifierad version av Odettes* mall för

leverantörsbedömning. Mallen används inte i första hand till att välja

leverantörer för VMI-projekt, utan för att allmänt bedöma leverantörer och

identifiera vilka områden som dessa måste förbättra först. Hos

leverantörerna mäts t ex väntetid i telefon och förmåga att lösa problem.

Andra faktorer som mäts är bl. a. leveransförmåga och förmåga att följa

krav vad gäller t ex förpackningar.

ICA jobbar mycket med kundkontakten. ICA tar till vara på alla synpunkter

de får in och följer upp hur dessa åtgärdas. Synpunkterna sparas i en

databas under olika rubriker, vilka fungerar som en slags klassificering.

ICA följer sedan upp synpunkterna genom att bland annat titta på hur stor

andel av samtalen som ska besvaras direkt och hur lång tid de tar att

åtgärda. De som tar emot kundernas synpunkter och ser till att dessa

åtgärdas är experter inom olika områden.

                                                          
* Odette är ett europeiskt branschorgan för handelsföretag.
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Även ECR är kopplat till slutkunderna. Projektet har som ändamål att i

slutändan öka nyttan för företagets kunder. På demand side innebär det att

de stävar mot att t ex ge kunden ett bra sortiment och rätt prissättning. På

supply side arbetar ICA bland annat med att det ska vara mindre slut i

hyllan och att kunna ta ut lägre priser.

4.2.6 Innovation och lärande

Innovation och utveckling är viktigt för ICA. De bygger upp system för att

kunna integrera förädlingskedjan och därigenom kunna pressa kostnader.

Att utveckla relationerna med leverantörer och butiker är viktiga steg i

logistikarbetet.

ICA ser dock även andra sätt att utveckla företaget. Exempel på detta är

ICA Kundkort och ICA Bank. Båda dessa verktyg är sätt att ge service till

och profilera sig mot kunderna samt ett sätt att knyta dem till sig.

Även arbetet med att profilera butikerna och att optimera dessas sortiment

har ökat. Det här arbetet har ICA arbetat hårt med under de senaste åren.

Arbetet med att skapa rätt butiksprofiler med rätt sortiment, är ett viktigt

led i den framtida utvecklingen. De olika profileringarna av butikerna är

ICA Maxi, Kvantum, Supermarket, Nära och Rimi.

Ett medel för ICA att expandera är att söka sig till nya marknader. Som

läget är idag kan de inte expandera i Sverige pga. av konkurrenslagen. Nya

marknader som ICA nu mera är aktiva på är bland annat de baltiska

staterna och Norge. På de nya marknaderna växer de genom att köpa upp

andra kedjor, till exempel Hakon i Norge som bland annat har profilerna
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ICA och RIMI. Även genom att äga hälften i Statoil Detaljhandel har ICA

kommit in i andra länder.

De varuanskaffare som kommer att påverkas av ECR-projektet involveras

till viss del i detta. Innebörden är att de får någon slags utbildning under

projektets gång, i och med att de är med på vissa moment. På så sätt lär de

sig vilken deras nya roll blir. Varuanskaffarna blir mer övervakare på så

sätt att de ser: om lagernivåerna hålls, kommer grejerna hem, funkar det?

Även de som arbetar på lagren kommer att påverkas. Det blir enklare och

går snabbare att ta emot varorna, eftersom det kommer in

leveransaviseringar via EDI. Lagerarbetarna behöver inte hålla på och

räkna varorna utan scannar bara kollin för att kontrollera vilken leverans

det är som har kommit.

4.3 Kooperativa Förbundet, KF

4.3.1 Presentation av företaget och respondenten

Det Kooperativa förbundet, KF, består av totalt 75 stycken

konsumentföreningar och har huvudkontor i Stockholm. 5 stycken

affärssamverkande konsumentföreningar bedriver detaljhandel i 5 olika

distrikt i Sverige. Dessa har närmare 60% av KF:s totalt cirka 2,5 miljoner

medlemmar, vilka även äger KF. Övriga konsumentföreningar, som alltså

har 40% av medlemmarna, äger och driver själva detaljhandeln. Dessa

samverkar med KF Detaljhandel genom ett affärsråd. (www.kf.se) De

konsumentföreningarna äger KF. I Kooperativa Förbundet ingår inom

dagligvaruhandeln butikskedjorna av Gröna Konsum, B&W, OBS! samt

Robin Hood. (Kooperativa Förbundets redovisning, 2000)



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

81

I konsumentkooperationens verksamhetsidé deklareras att de ska samverka

för att skapa ekonomiska och andra mervärden åt sina medlemmar. Genom

konsumtionen ska medlemmarna kunna bidra till ett samhälle som bidrar

till ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och

samverkan. (Kooperativa Förbundets redovisning, 2000)

KF är en stor aktör på marknaden vad gäller handel med dagligvaror. Enligt

Kooperativa förbundets redovisning (2000) hade de en marknadsandel på

18,5% för år 2000. De har dock tappat marknadsandelar de senaste åren,

1980 hade KF en marknadsandel på 21,1%. KF handlar med ett stort antal

dagligvarumärken, tre av dessa är egna märken. De egna märkena är:

BLÅVITT, Signum och änglamark. Syftet med de egna varumärkena är att

kunna erbjuda medlemmarna mervärden samt att skapa ett unikt

konkurrensmedel. (Kooperativa Förbundets redovisning, 2000)

Det som står skrivet i intervjun med Bengt Fjellstedt, chef för egna

varumärken på KF, är en återgivning av det som är relevant för uppsatsen.

Fjellstedt jobbar med demand sidan av förädlingskedjorna och är därför

mest insatt i frågor som rör detta område. Han har dock en god inblick i

supply sidan då de båda sidorna hänger ihop. Företaget använder sig av

ECR, genom användandet av de egenhändigt konstruerade verktygen

”ECR-scorecard” och ”Kuben”. Balanced Scorecard, i sin ursprungliga

bemärkelse, används inte, dock fyller ECR-scorecard vissa funktioner som

är förenliga med tankarna kring BSC. I dagsläget är företaget inne i en

förändringsprocess, där det arbetas med att rationalisera förädlingskedjan.
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4.3.2 Efficient Consumer Response på KF

Eftersom ECR bygger på att kunden sätts i centrum har KF börjat ECR-

arbetet med att analysera vad som är mest centralt när konsumenten

besöker en dagligvarubutik. KF har kommit fram till att sortimentet är det

mest centrala för kundens val av butik. Därför utgår KF:s arbete ifrån

affärsidéerna för de olika butikskoncepten, och deras målgruppers

respektive sortimentspreferenser, vid utformningen av sortimentet för sina

olika konceptbutiker.

Utifrån detta bygger KF upp sina logistiklösningar och annat som ska

understödja det valda sortimentet och samtidigt vara så kostnadseffektivt

som möjligt. KF försöker alltså att skapa den organisation som krävs för att

de ska kunna leverera det valda sortimentet året runt till låg kostnad och

med hög precision. Respondenten ser logistikarbetet som en konsekvens av

sortimentsarbetet.

För att kunna optimera det logistiska flödet använder sig KF av ett

förutbestämt sortiment. Med förutbestämt sortiment menas att butikerna

måste hålla ett visst sortiment som är utformat av KF. Butikerna får dock

själva välja fem procent av sortimentet, vilket då ligger utanför det

förutbestämda sortimentet. Nämnda fem procent måste dock fortfarande

finnas inom KF:s totala sortiment. Det finns fyra olika sortimentsnivåer på

det förutbestämda sortimentet eftersom butikerna är olika stora.

Respondenten menar att utan den standardisering som detta innebär går det

inte att jobba effektivt med förädlingskedjorna. Sortimentsutformningen,

eller optimeringen av sortimentet som KF kallar det, är alltså en viktig del i

ECR-arbetet.
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Ordergenering från butikerna:

I dagsläget är det så att personalen i butikerna använder sig av en bärbar

terminal som de scannar av streckkoden på hyllkanterna med, för att sedan

mata in det antal de vill beställa. När butikspersonalen har gått

påfyllningsrundan kopplar de upp sig och skickar beställningen till KF på

elektronisk väg.

Beställningarna från butikerna kan gå två olika vägar beroende på vad det

är för varor som ska beställas. De flesta av mejeriprodukterna beställs

direkt av producenterna eftersom deras distributionsapparat redan är så pass

effektiv. En annan anledning är att det är ömtåliga produkter som inte bör

lagerhållas så länge. Övriga varors beställningar skickas direkt till KF. Det

finns stopptider för när beställningarna ska komma in till KF. Om de inte

kommer in före tidsstoppet kan inte butikerna räkna med att få leveranserna

i tid. KF har haft problem med att säkerställa att tidsstoppen hålls och även

med att beställningarna haft undermålig kvalitet. Med det sistnämnda

menas att beställningarna inte har varit kompletta utan att butikerna har

velat komplettera dem efter det att de skickats till KF.

När beställningarna kommit in i tid genererar KF upp en totalbeställning

som går till leverantören före ett visst klockslag, när det gäller färskvaror

till färskvaruterminalerna. Varorna ska sedan levereras till

distributionsterminalerna inom 18 timmar. För att detta ska fungera ger KF

leverantörerna rullande prognoser. Prognoserna bygger på KF:s

uppskattningar, inte på POS-data så att leverantörerna själva kan göra

prognoserna, vilket de borde göra. Strävan går dock i den riktningen.

Leverantörerna förpliktigas att kunna leverera den mängd varor som anges

i prognoserna. Om det skulle vara stora differenser mellan prognosticerat
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antal varor och det som KF i verkligheten beställer, hålls inte

leverantörerna ansvariga för att inte kunna leverera varorna.

Figur 4.2: ”KF:s flöden”

POS-datan ger stora möjligheter eftersom den ger realtidsinformation om

kundernas beteenden på butiksnivå. Utifrån detta kan bra statistiskt

material tas fram om kunderna, butiker och regioner. Även kan

introduktioner av nya produkter följas direkt. Om efterfrågan avviker från

vad som var förväntat kan produktionen regleras utifrån detta.

Kontakter längre bak i förädlingskedjan än till leverantörerna har KF

främst indirekt genom de krav de ställer på sina leverantörer. Undantaget är

när underleverantörerna ibland närvarar vid förhandlingar inför kampanjer.

Ett exempel på detta är att Swedish Quality Meat, leverantör till bland

annat Scan, kan närvara när KF för kampanjförhandlingar med Scan

eftersom det påverkar dem i hög grad om en kampanj genomförs. Detta

sker dock ytterst sällan. Kontakten bakåt till underleverantörerna påverkar

inte KF:s arbete med ECR.
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4.3.3 Utvecklingen av ECR på KF

I och med det nya systemet som utvecklas i samband med ECR kommer

dock beställningsstöd att finnas i butikerna. Beställningsstödet kan generera

orderförslag som bygger på historisk data. Arbetet med ECR har skridit till

den punkt då hygiennivån är på plats, alltså alla grundläggande faktorer för

fortsatt utvecklingsarbete finns. Nu kan därför KF börja med att införa de

stödsystem som krävs för att utveckla logistiken och ge logistikarbetet det

stöd som behövs. Det kommer dock att ta minst tre år till innan detta är helt

infört.

På Supply sidan av ECR tittar KF på hur de kan rationalisera sortimentet

för att på detta sätt begränsa antalet artikelnummer. Genom detta vill de få

ett effektivare och mindre kostsamt flöde. Att rationalisera sortimentet är

en förutsättning för att kunna ha effektiv påfyllning med hjälp av ett bra

Pull-system.

För att förädlingskedjan ska fungera optimalt krävs att alla varor är

registrerade och spårbara samt att det mesta är förutsägbart*. På grund av

detta har KF givit samtliga varor ett individuellt artikelnummer, även

sådana varor som kommer från lokala producenter, exempelvis färskt bröd.

KF är tillsammans med ICA och Axfood** med i ECR Sverige. Inom ECR

Sverige sätts standarder upp för företag inom dagligvarubranschen i

Sverige. Det görs för att skapa enhetliga system som de kan använda sig av

tillsammans med sina leverantörer. Genom standarderna kan kostnaderna

sänkas och förmågan att skapa värde ökas.

                                                          
* Avseende exempelvis efterfrågan och utbudet
** Dagabs ägare.
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4.3.4 Förankringen av ECR-arbetet, ECR Scorecard och Kuben

KF försöker att skapa bra nyckeltal för att mäta de områden som ECR

omfattar. De mäter olika kostnader, verkningsgrader, leveranssäkerhet osv.

Nyckeltalsstyrningen arbetar de med i olika delprocesser. Ett par viktiga

delar av det här arbetet är ECR Scorecard och det egenutvecklade verktyget

Kuben.

Konceptet ECR Scorecard använder KF för att sätta poäng på sig själva och

utvärdera verksamheten för att se vilka områden som bör förbättras.

Konceptet hjälper även till med att belysa vilka delar som bör prioriteras i

utvecklingsarbetet.

Arbetet med de två modellerna utgår ifrån KF:s policys, varumärkesstrategi

kopplat till de olika konceptens affärsidéer, målgrupper och visioner.

Utifrån detta arbetar KF med ECR och ECR Scorecard för att hitta rätt

inriktning för verksamheten. När inriktningen är funnen gör de en SWOT-

analys för att se vad som krävs. Sedan används ECR Scorecard för att

prioritera ordningen på det som ska genomföras. De får då fram den logiska

ordningsföljden för arbetet. Detta kallas av KF för prioriteringsprocessen

och görs på årsbasis.

I arbetet med ECR scorecard utgår KF från fyra olika persppektiv:

Demand Management

Supply Management
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Enablers

Integrators

Demand Management (efterfrågestyrning) syftar till företagets skicklighet,

vad gäller strategisk förmåga, att utforma sortiment och kampanjer samt att

optimera produktintroduktioner. Det handlar om att skapa konsumentvärde

utifrån dessa områden.

Utvärderingen av förmågan att uppfylla strategierna för Supply

Management (påfyllnadsstyrning) sker inom följande områden: hur bra

lagerpåfyllningen sker utifrån efterfrågan, hur tillförlitlig lagerpåfyllningen

är och hur integrerad den efterfrågestyrda varuförsörjningen är.

Enablers (möjliggörare) handlar i mångt och mycket om att det krävs

gemensamma standarder i arbetet i alla led. Det kan gälla t ex IT. Även

lönsamhet och konsumentnyttan utvärderas för KF:s Enablers.

Integrators (samordnare) perspektivet handlar i stor mån om hur arbetet

sker i samarbete med leverantörerna, dvs. att bryta ner hinder som finns

mellan KF och deras leverantörer. De tittar här på hur den gemensamma

planeringen sker och på E-business B2B. Här kan det även vara

eftersträvansvärt att integrera underleverantörerna för att de ska kunna

integrera KF:s vilja i sina affärsplaner. Detta kan innefatta allt från

kostnader till utveckling av vissa områden.
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Kuben är ett verktyg som används av KF för att komplettera mätningen

med ECR Scorecard. Detta för att även kunna mäta organisatorisk förmåga,

kompetens i butik, rumsplanering och affärsutvecklingsförmåga.

Varje butikskoncept på KF har en affärsidé formulerad och en målgrupp

som det vänder sig till. Utifrån detta görs en konceptbeskrivning som

egentligen är en utvidgning av Kotlers fyra P:n. Med utgångspunkt i detta

har KF utvecklat tre perspektiv som de tittar på vid analyserna. De tre

perspektiven är Medarbetare, Erbjudande och Plats. Perspektiven har även

inbördes samband.

Inom perspektivet Medarbetare bedömer KF kompetensen för

butikscheferna, medarbetarna och organisationen. Kompetensen mäts

genom att frågorna på ett formulär besvaras och sedan poängsätts.

Nästa perspektiv som innefattas i Kuben är Erbjudande. För erbjudandena

tittar de på fyra olika områden. Områdena som bedöms är det sortiment

butikerna håller, vilka priser som hålls, hur promotionen, kampanjer och

liknande, utfaller och space, alltså var varorna placeras i butiken.

Det sista perspektivet i Kuben är Plats. De två faktorer som bedöms i Plats-

perspektivet är butikernas layout samt dessas geografiska lägen. Detta

handlar i mycket om att underlätta för kunden.

Syftet med kuben, som är ett komplement till ECR Scorecard, är att få ett

helhetsperspektiv över verksamheten, ha en bra framförhållning samt skapa

förståelse och lärande inom organisationen. Utan att täcka in alla delar av

verksamheten kan den inte optimeras. När en utvärdering har gjorts, ser de
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vilka faktorer som måste förbättras till nästa utvärdering för att få en bättre

verkningsgrad.

ECR Scorecard och Kuben används alltså för att analysera och mäta

verksamheten, vilken är inriktad på att bedriva en kedjestyrd detaljhandel

med utgångspunkt i konsumenternas behov. Utifrån hur bra det som

undersöks fungerar, sätts ett betyg på en skala från 0 till 4. För att kunna

genomföra utvärderingen finns det inom varje perspektiv utformade frågor.

Dessa har sin utgångspunkt i de olika perspektiven och områden som finns

i ECR Scorecard och Kuben.

Genom att svara på frågorna sker utvärderingen och poängen sätts. När en

utvärdering med ECR Scorecard är gjord får de fram vilken potential som

de olika aktivitetsområdena har, vilka kostnader det krävs för att genomföra

aktiviteterna samt vilka förutsättningar som krävs för att överhuvudtaget

kunna genomföra dessa. Utvärderingen sker på det här sättet inom alla fyra

perspektiven.

När utvärderingen är gjord görs även en sammanfattning för att skapa

enkelhet och överskådlighet. Även en handlingsplan för vad som ska göras

till nästa år sammanfattas på en sida.

Som det ser ut idag har utvecklingen inom ECR inte kommit så långt på

den svenska marknaden. Utvecklingen har dock kommit längst inom

färskvaruområdet, eftersom behovet varit störst där.

4.3.5 Integrering av leverantörer
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Inom arbetet på Demand sidan sker mycket av arbetet i samarbete med

leverantörerna. Detta för att deras kompetenser inom respektive

varuområde och konsumenter ska kunna utnyttjas.

På Supply sidan arbetar KF på att de ska bli helt transparenta. Med detta

menas att leverantörerna ska kunna få tillgång till all information de

behöver för att de ska kunna ansvara för påfyllningen. Helst ska det inte

behöva finnas några lager, varorna ska endast behöva lastas om.

Meningen är att alla leverantörer ska kunna integreras i förädlingskedjan.

KF kommer t ex kräva att alla leverantörer kan arbeta med EDI. Detta ska

inte göra att de mindre leverantörerna utesluts eftersom kostnaderna inte är

så höga, då de inte avser att använda sig av några stora och dyra

systemlösningar. Målet är att behålla alla bra leverantörer. De vill dock

särskilt fördjupa samarbetet med vissa strategiskt viktiga leverantörer. KF

använder sig av en mall för utvärdering av leverantörer. Utifrån tre olika

perspektiv utvärderas leverantörerna och jämför dem med andra företag

inom samma bransch. Mallen är mer ett kvalitativt verktyg är ett

kvantitativt. Utvärderingarna görs även ur ett lärandeperspektiv, för att

åstadkomma ett bättre samarbete med leverantörerna.

Att KF jobbar mot att integrera leverantörerna i sitt arbete så långt som

möjligt och då även dela med sig av viktig information till dem är ingen

större källa till oro på KF. Företaget tror inte heller att det föreligger något

problem med sekretess, på grund av att KF:s förädlingskedjor korsar

konkurrenternas. Det gäller att koda och säkerställa vem som har tillgång

till informationen för att undvika att strategisk viktig information sprids.

Det kan säkras genom bland annat sekretessavtal och utformning av bra

arbetsprocesser. Bara för att informationen är öppen för leverantören
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innebär inte det att den hos leverantören måste vara helt öppen. Tillit är

viktig för att få det att fungera bra

4.4 Dagab AB

4.4.1 Presentation av företaget och respondenten

Företaget har under de senaste åren varit inne i en kraftig förändringsfas i

och med sammanslagningar, förvärv och ny företagsledning. Detta har gjort

att de valt att fokusera på organisationen framför logistiska begrepp och hur

dessa ska utvecklas och vidareutvecklas.

Dagab AB är ett av dotterbolagen i Axfood-koncernen, som bildades 2000

genom samgåendet mellan D & D Dagligvaror och Hemköp. Samtidigt

förvärvades också Spar Sverige, Spar Inn snabbgross och 40 % av Spar

Finland. Verksamheten i Dagab AB är inriktad mot att försörja de olika

butikskedjorna inom koncernen med dagligvaror. I koncernen återfinns

butikskoncept som exempelvis Hemköp, Matex, Vivo och Spar. Vissa av

butikerna är ägda av koncernen, medan andra är knutna till koncernen

genom franchiseavtal. Axfood är, enligt sig själva ledande inom

lågprishandeln (Axfood årsredovisning, 2000)

Axfoods vision är ”att vara Nordens ledande och mest attraktiva

dagligvarubolag, med en stark marknadsposition i respektive land”.

Visionen ska uppnås genom uppbyggnad av varaktig kundlojalitet,

renodling av butikskoncepten, IT och näthandel samt utnyttjandet av

skalfördelar. (Axfood årsredovisning, 2000)
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Axfood är en av de tre största aktörerna på marknaden med sina ca 18% av

marknaden. Konkurrenterna består huvudsakligen av ICA och KF. Även

Axfood saluför egna märkesvaror, vilka står för cirka 4% av sortimentet.

Målet är att utöka nämnda procentsats till ungefär 15% 2005. Tanken med

de egna varorna är att erbjuda kunden likvärdig kvalitet till ett lägre pris.

Vissa av varorna är gemensamma för hela koncernen, emedan andra är

specifika för de olika butikskoncepten. (Axfood årsredovisning, 2000)

Innehållet i intervjun är en återgivning av vad Göran Atterling, chef för

ekonomi & IT, på Dagab AB förmedlat vid intervjutillfället. Företaget

använder både ECR och BSC, även om arbetet med det sistnämnda

avstannat något på grund av sammanslagningen.

4.4.2 Efficient Consumer Response på Dagab

Dagabs verksamhet riktar in sig på konsumenterna i butikerna, då det är

dessa som bestämmer. Det är alltså konsumenterna som påverkar hur

Dagab formar sina förädlingskedjor. Därför jobbar Dagab mycket med att

anpassa sig till de konsumtionstrender som finns. Nu är det t ex väldigt

populärt med färdiglagad mat, eftersom människor lägger ner mindre och

mindre tid i köket. Kolonialvaror består idag av 70 % av försäljningen. Det

finns en speciell sortimentsgrupp som jobbar med dessa frågor.

Dagab har kontroll på flödena mellan dem själva och kunderna, alltså

butikerna. Butikerna gör sina beställningar från Dagab via teknisk order.

Den tekniska ordern kommer in i Dagabs datasystem. I datasystemet

behandlas sedan ordern. Behandlingen resulterar i att ordern delas upp i

olika plockorder och automatiskt skickas till det lager som berörs:
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Kolonialvarulagret, färskvarulagret och så vidare. På de olika lagren

plockas plockorderna ihop och fraktas till rangeringen där de packas in

tillsammans. När detta är gjort levereras de ut till butiken som gjort

beställningen. På varje lager finns en säljavdelning som kontrollerar de

beställningar som levereras ut. Säljavdelningen tittar på de här

utleveranserna och även på order som kommit in men inte levererats ännu

samt förhandsorder. Den samlade informationen används som input för

inköp.

När Dagab får leveranser från leverantörerna matas all information in i

datasystemet, varefter pallarna etiketteras. Därefter läser de av

streckkoderna med datorer fästa på truckarna och får på så vis anvisningar

om var varorna ska placeras. När plockarna märker att varorna håller på att

ta slut läser de av plockplatsen och beställer påfyllning. Beställningen går

automatiskt in i systemen och en truck kommer med nya varor. Dagab

använder sig av ett flytande lager, det betyder att pallarna inte har bestämda

buffertplatser i lagret. Varorna förs till rangeringsplatsen för packning när

plockarna är färdiga. När packningen är klar sätts följesedeln på pallen som

sedan levereras till kunden. Dagab har ännu inte något spårsystem för att

kunna se var leveranserna befinner sig. De vill dock införa detta med tiden.

Det är butikernas ansvar att planera för kampanjer. De ska lägga in order i

god tid så att de får de varor som behövs för kampanjen i tid. En annan

faktor som orsakar oregelbundenheter i leveranserna är det

konsumtionsmönster som dagens konsumenter har. Det är vanligt att

konsumenterna storhandlar på helgen och endast fyller på lite i veckorna.

Detta gör att de behöver storleveranser till helgerna och mindre i veckorna.

Ifrån det att varan kommer in tar Dagab hand om den till slutpunkten, när
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varorna i ordern levereras till kunden. Samma dag som de får varorna får

de även en faktura på dem.

Dagab köper nästan dagligen in varor från sina leverantörer. För inköpen

använder de datasystemet E3Trimm. Systemet används i samarbete med så

gott som alla leverantörer. E3Trimm har inköps- och estimeringsfunktioner

och kan även användas till att göra simuleringar. För estimeringarna har

systemet statistik inmatad, vilken används som utgångspunkt vid

estimeringarna. Vid kampanj förlitar de sig dock på inköparnas

erfarenheter. Beställningarna skickas med E3Trimms EDI-funktion.

Figur 4.3: ”Dagabs flöden”

Vad gäller leverantörsbedömning har Dagab inte någon särskild mall för

utvärderingar som används på regelbunden basis. Om problem skulle

uppstå eller om något inte löper riktigt som det ska bemöter Dagab det då

och ställer krav på leverantörerna.

Dagabs mål gentemot butikerna är att kunna hålla en servicegrad på 96 %.

Detta är den gängse normen inom dagligvarubranschen. För att Dagab ska

kunna hålla en servicegrad på 96 % krävs att deras leverantörer i sin tur kan
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hålla en servicegrad på 98 %. Med servicegrad menar Dagab att kunna

leverera rätt varor, alltså antal levererade orderrader eller kolli jämfört med

vad de har beställt. Servicegraden har ingenting med tiden att göra. Dagab

har dock avtal med butikerna att leverera varor på vissa tider på vissa dagar

varje vecka.

De övervakar kedjorna genom målstyrning och genom kostnadskontroll.

Kostnadskontrollen sker främst retrospektivt. I målstyrningen tittar de på

vilka förändringar som kommer inom verksamheten. Om de ser att

kostnaderna kommer att öka vidtar de motåtgärder. Budgetar försöker de

att undvika. De mål som sätts upp för målstyrningen bryts sedan ner på

kostnadsställen och avdelningar.

Om kostnaderna inte kommer att ligga på en acceptabel nivå går de in och

tittar på kostnaderna för att kunna rationalisera kostnaderna genom att öka

kedjornas effektivitet. Därigenom håller de kostnaderna på acceptabla

nivåer. Kostnaderna är en viktig konkurrensfaktor eftersom marknaden för

dagligvaror är relativt stabil så det knappast går att öka intäkterna genom

ökad försäljning.

Dagab har inte levt i den nya koncernen ett år ännu. De har ännu inte

hunnit med att göra så att alla står på samma systemplattform. Detta är

dock något som de jobbar aktivt med att införa. Utvecklingen går mot,

åtminstone på längre sikt, att deras leverantörer skulle kunna äga en viss

hyllsektion i butikerna och få betalt för varorna allt eftersom de köps av

konsumenterna. Det finns andra företag som jobbar på det sättet med

framgång. Dagab jobbar åt det hållet men det är fortfarande en bit kvar.
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4.4.3 Balanced Scorecard på Dagab

Dagab har arbetat med BSC sedan 1997-1998. De började arbeta med det i

organisationen för Dagab Mellansverige, eller Dagab Nord som det kom att

heta efter en större omorganisation. Innan det att de beslutade sig för att

implementera ett Balanced Scorecard använde de sig av ett enklare

målstyrningsprogramm kopplat till kalkylsystemen för att kunna följa upp

resultaten och planera framåt. Därefter var nästa steg att implementera ett

styrkort. Detta gjordes utifrån målstyrningen och de nyckeltal de hade,

Dagab visste alltså redan från början ungefär hur styrkortet skulle utformas.

Styrkortet bröts ned till alla delar i hela Dagab Nord. Detta var ett sätt att

flytta fram positionerna med styrningen av verksamheten. Det första

styrkortet var i bruk fram till 1999 då D&D Varuförsörjning bildades. Då

beslutade de sig från att endast ha ett styrkort för Dagab Nord att utveckla

ett styrkort som täckte hela verksamheten.

Idag arbetar Dagab med ett övergripande styrkort som täcker alla delar av

företaget. Att de arbetar med ett enda styrkort beror på att de inte har

kommit längre med det här arbetet på grund av de omorganisationer de

genomgått. På grund av omorganisationerna arbetar de nu inte aktivt med

att utveckla styrkortet. De avser dock att återuppta utvecklingsarbetet med

det i framtiden. Lokalt arbetar även Dagab i Borlänge med styrkort. De har

kommit längst med styrkortsarbetet och har implementerat styrkort hos alla

avdelningar i hela organisationen.

Dagab arbetar idag utifrån fem perspektiv (se bilaga 7):

Ekonomi
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Kund*

Medarbetare

Interna processer

Innovation och lärande

Dagab hade inte med Innovation & lärande i styrkortet från början utan

införde det senare för att personalen skulle få chansen att påverka, Visionen

som de arbetar utifrån lyder:

”Dagab ska vara den ledande dagligvarugrossisten på marknaden. Ledande

genom lönsamhet, tillväxt och kvalitet.”

-Axfood årsredovisning 2000

Visionen bryts ned i strategiska mål för de olika perspektiven. De

strategiska målen svarar på frågan: Om vi når visionen, hur kommer vi att

vara då?

Nästa steg i nedbrytningsprocessen av styrkortet är att identifiera de

kritiska framgångsfaktorerna inom varje perspektiv. Framgångsfaktorerna

förtäljer: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att nå de strategiska

målen?

Det näst sista steget i nedbrytningen är att finna de nyckelmått som kan

mäta att företaget gör rätt saker. Dagab definierar valet av nyckelmål som

följer: Vilka är de kritiska nyckelmåtten som indikerar vår strategiska

inriktning?

                                                          
* Butik.
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Det sista steget är att arbeta fram handlingsplaner. Handlingsplanerna

svara på frågan: Vilken handlingsplan ska vi ha för att lyckas?

Tyngdpunkten vid valet av handlingsplan ligger alltså på vilka områden

som företaget måste fokusera arbetet på för att slutligen lyckas.

Beskrivning av hur Dagab ser på sambanden i styrkortet (se bilaga 7 som

stöd):

Enligt visionen måste företaget vara framstående inom vissa områden.

Utifrån detta väljer företaget sina perspektiv som de ska arbeta med utifrån

styrkortet. I perspektiven identifierar sedan företaget de målvärden de

måste uppnå för att kunna uppfylla visionen, vilket är vad företaget strävar

mot hela tiden. De strategiska målen är de ambitioner företaget har.

I nästa steg av beskrivningen av sambanden vänder respondenten på

resonemanget och menar att det måste beaktas vilka de strategiska målen är

och hur dessa ska kunna uppfylla visionen. Sambandet definieras alltså

vertikalt uppåt.

Nästa steg är att tänka på hur framgångsfaktorerna ska utformas och vilka

de ska vara inom varje perspektiv, för att nå de strategiska målen. Samma

resonemang råder för nyckelmåtten: vilka nyckelmått ska användas för att

kunna nå de kritiska framgångsfaktorerna. Handlingsplanerna väljs sedan

utifrån vad företaget måste lyckas med för att lyckas med de övriga delarna

i styrkortet.

4.4.4 Leverantörernas koppling till styrkortet



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

99

Dagab har inte involverat leverantörerna direkt i styrkortet, utan har

enstaka faktorer som är kopplade till leverantörerna samt handlingsplaner

som för att kunna genomföras kräver samarbete med leverantörerna.

Exempel på detta är att Dagab ska hålla en servicegrad gentemot kund på

96 %, vilket ligger i kundperspektivet. För att Dagab ska kunna hålla en

servicegrad på 96 % till kunderna kräver detta i sin tur att deras

leverantörer håller en servicegrad på 98 % gentemot dem. För att kunna

upprätthålla de här servicenivåerna krävs ett kontinuerligt arbete med att

effektivisera varuflödena. Därför har Dagab en handlingsplan de benämner

kvalitetssäkring leveranser som manar på arbetet med flödena till kund.

Detta sker till viss del i samarbete med leverantörerna.

Ett projekt med kvalitetssäkring av leveranser var när Dagab undersökte

lönsamheten på skrymmande volymprodukter* och märkte att marginalen

var alldeles för låg och kostnaderna för höga på papper i norra Sverige. De

genomförde då vissa rationaliseringar tillsammans med leverantörerna. De

minskade bland annat sortimentet på papper till att omfatta ett färre antal

produkter och leverantörerna fick leverera produkterna direkt till

brytpunkten** i norra Sverige. Effekten av detta blev att ledtiden minskade

från tre till en dag, de interna processerna blev bättre och kostnaderna blev

lägre. Även medarbetarna fick det bättre i och med det avsmalnade

sortimentet, vilket gjorde hanteringen av varorna enklare. Slutligen gjorde

detta att servicegraden gentemot butikerna blev bättre.

Andra handlingsplaner de använder sig av som är kopplade till

leverantörerna i större eller mindre utsträckning är Alternativa varuflöden,

Logistik samt EDI. Dagab använder sig av en enda kritisk framgångsfaktor

                                                          
* Till exempel blöjor och papper.
** distributionsenheten
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som är kopplad till leverantörerna. Denna framgångsfaktor är Inpris, vilket

behandlar hur mycket Dagab betalar för de varor de köper in. I styrkortet

finns det ett nyckelmått som har någon koppling till leverantörerna:

Leverantörskreditdagar. Leverantörskreditdagar är kopplat till perspektivet

ekonomi. Inpris. Dessa är inpris och leverantörskreditdagar.

Mätningen sker dock ej tillsammans med leverantörerna. Ett problem med

att styra leverantörerna och få dem att agera som företaget vill är att de ofta

är stora multinationella företag. Detta visar sig till exempel när Dagab har

förhandlingar med leverantörer då dessa vill ha ett så stort sortiment av sina

produkter som är möjligt. Dagab, å andra sidan, tänker mer på att optimera

sortimentet och hålla låga inköpspriser.

Vid den rullande uppföljningen av utfallet varje månad mäts det verkliga

utfallet och jämförs med de mål som satts upp för varje nyckelmått. Om

differenser uppstått, analyserar de varje mått och tittar på vad som skulle

kunna åtgärda differensen. Detta görs i samverkan med den person som är

ansvarig för respektive område. De här åtgärderna kallas aktivitetsplaner.

Aktivitetsplanerna är ett led i Dagabs strävan att ha en aktiv

framförhållning. För att uppnå detta är BSC ett bra verktyg och begreppet

budget används inte mer hos Dagab. Förutom att ge en aktiv

framförhållning hjälper BSC till med att ”höja ribban” vad gäller

prestationer.

Avseende handlingsplaner syftar dessa till att ge bäring åt hela BSC-

processen. Det finns alltså inga handlingsplaner som endast involverar ett

enda perspektiv. Genom handlingsplanerna ska de strategiska målen kunna

uppnås.
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4.4.5 Innovation och lärande

Som nämnts fanns inte innovation och lärande med som perspektiv från

början, utan tillkom först senare för att ge personalen möjligheten att kunna

påverka. Ett led är därför att investera i strategiska utvecklingsprojekt. De

strategiska utvecklingsprojekten återspeglar sig i handlingsplanerna. Ett

exempel på strategiskt utvecklingsprojekt är kvalitetssäkring av leveranser

som återfinns bland handlingsplanerna.
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5 Analys

Vi avser att i detta kapitel analysera det empiriska materialet från de

studerade företagen. På grund av detta har vi delat upp kapitlet utifrån de

tre företagen, ICA, KF och Dagab. I varje del beskrivs förädlingskedjorna

stegvis för respektive företag, i enlighet med ordningen i referensramen.

Slutligen analyseras dagligvarubranschen i syfte att skapa en generell bild

av denna. Avslutningsvis konstrueras en modell för ett BSC för

daglivaruföretag.

5.1 Analys ICA

ICA arbetar mycket med leverantörsaspekterna i sin förädlingskedja. Ett

talande exempel på detta är det så kallade ”VMI-projektet”, vilket drivs i

samarbete med företagets Europeiska delägare Ahold. Även andra sidor av

kedjan fokuseras, exempelvis försöker man skapa ett automatiskt

ordersytem mellan butiker och ICA.

5.1.1 ICA och Förädlingskedjan

Vi börjar detta kapitel med att koppla ICA till logistikröret och dess delar

Materialförsörjning, Produktion och Distribution. Därefter beskriver vi den

kedja som ICA arbetar med.

Materialförsörjning i ICA:s fall handlar bland annat om att, på elektronisk

väg, förse leverantörerna med underlag för deras arbete. Det är främst med

hjälp av det som kallas Inventory report som leverantörerna får denna
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information. Inventory report grundar sig bland annat på

försäljningsstatistik samt lagersaldo från butiker och lagerenheter. Detta

används sedan av leverantörerna för att skapa prognoser som därefter

resulterar i ett påfyllnadsmeddelande, vilket skickas till ICA för

utvärdering. Detta förfaringssätt visar att ICA har ett välutvecklat system

för materialförsörjning, avseende leverantörerna anknytning till företaget.

Undersökningen visade också att ICA begagnar sig av det mer traditionella

sättet att arbeta med leverantörer, det vill säga att skicka beställningar till

dessa. ICA har tagit den ”traditionella” materialförsörjningen ett steg

längre i och med bruket av datasystem, vilket till exempel resulterat i att

varuanskaffarna automatiskt får färdiga orderförslag. Sammantaget menar

vi att materialförsörjningen i dagsläget fungerar tillfredsställande på ICA.

ICA nöjer sig inte med att ha en tillfredsställande materialförsörjning, utan

arbetar också mycket med utveckling av denna. Detta illustreras tydligt av

bland annat de två pilotprojekten inom VMI, som företaget genomfört med

framgång. En annan faktor som visar att ICA arbetar mycket med detta är

att de, tillsammans med Ahold, har startat ett tiotal delprojekt som faller

inom ramen för det stora VMI-projekt. I nämnda projekt eftersträvas ett

VMI-samarbete med främst stora och viktiga leverantörer. Detta tyder på

ett strävande efter ytterligare effektivitet, vilket torde vara en sund

inställning i alla former av företagande.

Produktion på ICA handlar inte om produktion av varor i dess egentliga

mening. I stället är det de aktiviteter, eller tjänster, som ICA genomför i sitt

arbete med att bringa andra företags varor närmre slutkunden. I detta är inte

distributionen inkluderad, eftersom denna har fått en alldeles egen del i

logistikröret. Skillnaden mellan vad som är produktion och distribution är i

ICA:s fall inte helt klart, vi för ett mer ingående resonemang om detta
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under rubriken distribution. Produktion för ICA:s del innefattar de

aktiviteter som företas från att en order inkommer, tills dess att den lastas

för transport till kund. Detta genom att denna typ av arbete tillför värde.

Visserligen uppstår även kostnader vid nämnda form av arbete, vi anser

dock att det tillförda värdet överstiger dessa. ICA:s arbete med att utveckla

stödjande datasystem samt arbetet med att optimera sortimentet kan också

hänföras till kategorin produktion.

Distributionsdelen i logistikröret innehåller de transporter, från lager och

distributionsenheter och vidare till butiker, som företaget svarar för. Detta

innefattar även eventuella omlastningar och dylikt, som det transporterade

godset genomgår. Gränsen mellan vad som är produktion, enligt ovan, och

distribution blir i denna typ av företag lite flytande. Detta genom att vi inte

ser någon större skillnad mellan de aktiviteter som företas i nämnda delar

av röret. I ett logistikrör för andra typer av företag, exempelvis

tillverkande, skulle det däremot kunna finnas tydligare skillnader delarna

emellan.

Förädlingskedjan, för ICA:s del, är en form av nätverk av olika kedjor,

vilka korsas i den gemensamma punkten ICA. Detta genom att företaget på

leverantörssidan köper in många olika produkter från ett stort antal

leverantörer. Även på kundsidan sprids produkterna till olika butiker och

butikskoncept. ICA arbetar inte heller med alla delar i förädlingskedjan,

koncentrationen ligger främst på leverantörer i första ledet, kunder och

slutkunder. Den förädlingskedja som företaget arbetar med består sålunda

av leden: leverantör, ICA, butik och slutkund. Leden från råvara fram till
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och med underleverantör*, innefatts inte i det aktuella företagets arbete med

förädlingskedjan.

I det ovan diskuterade nätverket kan det emellertid finnas förädlingskedjor

där leverantörerna samtidigt är producenter som också äger och utvinner

råvarorna. I dylika fall föreligger inte tanken om att ICA:s förädlingskedjor

är begränsade. I denna situation handlar det istället om den typ av kedjor,

det vill säga från råvara till slutkonsument, som teorierna kring SCM avser.

Detta skulle kunna ses som en brist i arbetet med förädlingskedjan, även

om vi valt att betrakta det som den enda genomförbara lösningen. Att för

alla förädlingskedjor utarbeta ett samarbete med samtliga leverantörer och

underleverantörer skulle bli allt för omfattande, för att inte säga omöjligt.

Detta på grund av det mycket stora antalet leverantörer, och deras

produkter, som företaget arbetar med. I viss mån påverkar ICA ändå sina

leverantörers leverantörer, detta genom att krav som ställs på

leverantörerna fortplantar sig bakåt i kedjan.

5.1.2 Mål & Medel i ICA:s SCM-arbete

Den empiriska undersökningen som vi gjort av ICA, visar att företaget

arbetar aktivt med att försöka uppnå samtliga av Brewer & Spehs (2000)

fyra mål med SCM. Analysen följer samma ordningsföljd som det aktuella

avsnittet i referensramen gör.

I bland annat arbetet med VMI försöker företaget att uppnå målet

Reduktion av spill. Vi avser här de pilotprojekt inom VMI som gjorts,

vilka har resulterat i att kontakter med aktuella leverantörer har blivit mer

                                                          
* Leverantörer som levererar till ICA:s leverantörer.
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frekvent. När kontakterna blivit fler har det medfört att parterna, ICA och

leverantörerna, har kunnat eliminera onödiga moment. Detta anser vi vara

ett tydligt exempel på en av metoderna för att nå nämnda mål, det vill säga

minimera duplicering. ICA försöker också nå det aktuella målet genom

olika former av standardisering, exempelvis streckkoder och ordersystem.

Detta är vad harmonisering handlar om, det vill säga likforma operationer

och system. Den sista metoden för att uppnå reduktion av spill benämns

kvalitetssäkring, vilket företaget eftersträvar. Detta genom att de, bland

annat, arbetar aktivt mot att minska felfrekvensen på kundorder, vilket

också avspeglas i företagets mätning.

ICA eftersträvar också att uppnå det andra av Brewer & Spehs mål,

Tidskompression. Exempel på detta är att när centrallagret skickar varor

till en distributionsenhet, för vidare befordran till butik, får enheten i förväg

information om försändelsen. Nämnda enhet kan då planera och förbereda

den vidare transporten till butik, innan varorna har anlänt. Detta mål med

SCM eftersträvas också i arbetet med VMI, vilket kan komma att förkorta

”order-to-delivery”- cykeln för butikerna. Detta genom att statistik förs

med hjälp av POS-data, vilken om den förmedlas till ICA centralt eller

direkt till leverantörerna kan leda kortare tid från order till leverans. POS-

datan möjliggör för leverantörer att följa försäljningsutvecklingen av sina

produkter, vilket medför potentialen att förbereda produktion och leverans.

Att ICA har tänkt sig att slå mynt av POS-datan, genom att sälja denna

vidare till spekulanter, menar vi dock säger emot själva tanken med SCM.

Ett dylikt förfarande kan istället leda till suboptimering, vilket SCM har för

avsikt att stävja, detta genom att ICA drar nytta av sin makt över

informationen.
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Vi vill poängtera att vi anser att VMI, om det införs lyckosamt, kan komma

att leda till att leverantörerna bättre kan planera sin produktion och sina

leveranser till ICA. Bättre planering gör att nämnda leverantörer snabbare

och mer precist kan leverera sina produkter. Detta medför i sin tur att också

ICA kan förkorta sin leveranstid till butik, exempelvis genom att varor inte

tar slut i lager. VMI innebär också att leverantörerna står för ägande och

därmed kapitalbindning, i en annan utsträckning än tidigare. Detta torde

motivera leverantörerna att övergå från att trycka ut varorna på marknaden,

till att istället låta marknaden dra ut dem.

Strävan att uppnå SCM:s tredje mål, Flexibel reaktion, har vi inte funnit i

ICA:s verksamhet. Det verkar snarare vara så att ICA anpassar sina kunder,

det vill säga butikerna, efter tycke. Visserligen kan det omvänt vara så att

de standardiseringar av exempelvis beställningssystem och leveranssystem,

vilka har införts i de anslutna butikerna, har utgått från dessas önskemål.

Kostnadsbesparing per enhet är det sista av målen med SCM, enligt

Brewer & Speh (2000). För ICA:s del handlar detta om att exempelvis göra

gemensamma inköp för samtliga handlare, vilket resulterar i lägre

kostnader för butikerna. Även standardiseringar i olika former bidrar till att

sänka kostnaderna för kedjan, exempelvis genom likformade streckkoder.

Detta resulterar också i att butikerna kan hålla låga priser gentemot

slutkunderna, vilka alltså gynnas av detta förfarande. Att företaget har sina

egna märkesvaror, handlar om att erbjuda slutkunderna kvalitetsvaror till

ett lägre pris än andra producenter. Detta ger alltså ICA fördelar, i form av

större bruttovinster, samtidigt som slutkunderna får ta del av kvalitet till ett

lägre pris.
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Kostnadsbesparingar ska enligt litteraturen gynna hela kedjan, vilket de

också gör i fallet med egna märkesvaror och olika standardiseringar.

Gemensamma inköp som resulterar i lägre kostnader kan också gynna hela

kedjan. Detta genom att producenterna kan tillverka i större volymer vilket,

i enlighet med traditionell produktkalkylering, sänker kostnaden per enhet.

Vidare får slutkunden känna av denna kostnadsbesparing genom att ICA

och butikerna fått lägre inköpspriser. Vi ser dock möjligheten att ICA, med

sina 35,6% av marknaden, kan inneha en maktposition gentemot sina

leverantörer. Detta gör att företaget skulle kunna pressa leverantörerna till

lägre priser, utan att dessa egentligen tjänar så mycket på det. I detta fall

gynnas alltså inte hela kedjan, endast ICA, anslutna butiker och slutkunder

emotser dessa fördelar.

5.1.3 Vertikala perspektiv på ICA:s SCM-arbete

I referensramen handlar vertikala perspektiv om strategisk, taktisk och

operationell styrning av förädlingskedjor, vilket utgör en förutsättning för

att skapa integration. I ICA:s fall existerar inte något

förädlingskedjetänkande, i dess egentliga mening, vilket vi diskuterat ovan.

Vad avser strategier för hela kedjan, så har vi inte sett några tydliga tecken

på detta.

Vi har däremot funnit indikationer på att ICA har det som kallas taktiskt

perspektiv. VMI-projektets instiftande är enligt oss ett tydligt exempel på

detta, genom att VMI är ett system för att effektivisera lagerpåfyllning.

Detta innefattar minst ett ytterligare led bakåt i kedjan. I och med att det

finns ett taktiskt perspektiv drar vi slutsatsen att det, trots att det inte

framkom vid intervjutillfället, finns någon form av strategiskt perspektiv.
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VMI-projektet är alltså svaret på frågan hur något ska göras, men vi har

alltså inte funnit något svar på frågan om vad som ska göras. Med

utgångspunkt i att VMI är svar på frågan hur, gör vi antagandet att frågan

vad torde handla om att effektivisera lagerpåfyllning, minska

kapitalbindning och öka tillgänglighet i lager. I förlängningen kan detta

innebära att servicegrad till butik förbättras. Detta genom att det är denna

typ av saker som VMI kan vara behjälpligt med. Nämnda antagande

stämmer också överens med målen för VMI-projektet. Anledningen till att

vi inte ser dessa som övergripande strategiska mål för hela kedjan, är att det

i så fall borde finnas med aspekter rörande även andra företag än ICA och

leverantörer. Vi menar i detta stycke inte att ICA saknar strategier, vad vi

vill få sagt är istället att strategierna inte avser hela kedjan.

Det operationella perspektivet åsyftar förädlingskedjornas effektiva

fungerande. Detta behandlar ICA genom bland annat användandet av

standardiserade datasystem för beställning av varor, mellan leverantörer

och företaget. Datasystem finns också mellan ICA och butikerna, i syfte att

förenkla beställningar. Arbetet på demand sidan är också ett medel för att

effektivisera kedjorna, här åsyftas sortiments- och butiksutformning. Detta

ämnar tillse att kedjans sista led interagerar friktionsfritt, genom att de

varor som kunden efterfrågar finns och att denne hittar dessa i butikerna.

ICA:s mätning kan också hänföras till den operativa nivå. Genom att

studera mått som exempelvis felfrekvens, försöker företaget att kontrollera

de operativa aktiviteterna inom företaget. Externt mäts leverantörernas

prestationer och jämförs sedan mot den av ICA modifierade Odette-mallen.

Även här gör sig ICA:s arbete med en begränsad förädlingskedja påmint.

Detta eftersom det endast är nämnda led, det vill säga leverantör, ICA,
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butik och slutkund, som fokuseras. Detta är tecken på att det operationella

perspektivet inte fullt ut är vad Stevens (1989) egentligen åsyftar.

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att vi anser att ICA:s arbete, med de tre

perspektiven strategiskt, taktiskt och operationellt, inte kan sägas fokusera

på hela kedjan. Detta menar vi har sin grund i att företaget inte har ett fullt

utvecklat kedjeperspektiv på sin verksamhet.

5.1.4 Förädlingskedjans integrationsnivå på ICA

Diskussionen i de föregående kapitlen ligger till grund för resonemanget i

detta avsnitt. På grund av detta kommer vi inte att särskilt ingående

diskutera de delar som tidigare behandlats.

ICA:s integrationsgrad för förädlingskedjan befinner sig någonstans

emellan Internal integration och External integration. Företaget har uppnått

Internal integration på följande sätt. Företagets interna kedja, eller

logistikrör, synes vara välutvecklad. Detta genom att materialförsörjning,

produktion och även distribution i dagsläget fungerar, enligt diskussionen

ovan. Detta handlar alltså om att både materialinflöde och flödet vidare till

kund, det vill säga butik, fungerar. Företagets nära kontakt med butikerna,

på elektronisk väg, har gjort att efterfrågesynkronisering i viss mån också

är möjlig. Detta har möjliggjorts genom automatisering av orderhantering,

både med leverantörer och butiker. Detta menar vi har gjort order-to-

delivery cykeln kortare, genom exempelvis automatisk sortering av order

och automatgenererade beställningsförslag till varuanskaffarna.
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Att vi anser ICA vara på väg mot en External integration grundar vi på

följande diskussion. Företaget strävar mot att knyta sina leverantörer till

sig, bland annat genom VMI-projektet, samtidigt som kunderna, det vill

säga butikerna, redan är nära knutna till ICA. Avseende nämnda typ av

kunder har detta skett genom organisationens uppbyggnad och syfte, att

vara butikernas främsta leverantör och inte sälja till andra företag. Detta har

också gjort att företaget har en djuplodande kunskap om sina kunder och

slutkunder, vilket genom arbetet på exempelvis demand sidan fördjupas

ännu mer. Vi anser också att slutkunden, i mångt och mycket, står i

centrum, eftersom det arbetas mycket med sortiment och layout vilket vi

diskuterat ovan. Detta handlar om att styra slutkundens beteende, istället

för att styras av det. Det finns alltså två sidor av kundorienteringen,

anpassning till kunden och tillpassning av densamma. Konsekvensen av att

ICA inte arbetar med hela kedjan i dess förlängning, är att denna

integrationsgrad egentligen inte kan uppnås förrän detta arbete vidtagits.

Genom VMI-projektet kommer relationerna med utvalda leverantörer att

fördjupas, vilket är ett ytterligare led på vägen för att uppnå den aktuella

integrationsgraden.

5.1.5 Mätning av Logistikaktiviteter på ICA

Mätning på ICA handlar om att försäkra sig om att butikerna erhåller den

servicenivå som dessa är tänkta att få. Därför mäter företaget bland annat

servicegrad till butik, vilket innebär att de undersöker hur stor andel av en

order som de kunnat leverera. Ett annat exempel är felfrekvensen, eller

”felplock”, på orderna till butik. Detta är ICA:s försök att svara på frågan:

hur bra presterar vi för våra kunder? Detta handlar om den externa
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mätningen av företagets prestationer, den interna behandlar faktorer som

liggtid i lager, antal kolli per person och felfrekvens.

Frågan hur bra presterar våra leverantörer för oss? försöker ICA besvara

genom att använda Odettes mall för leverantörsbedömning. I första hand

avser detta tillvägagångssätt att identifiera områden som leverantörerna

måste förbättra och tillhandahålla feedback till dessa. Detta förfarande

synes vara gott, dock har vi inte erhållit någon djupare inblick i detta, vilket

eventuellt skulle kunna vittna om motsatsen.

5.1.6 ECR på ICA

Mycket av det som hör till ECR:s arbetsområde finns beskrivet ovan, i de

andra kapitlen som berör SCM. På grund av detta är detta kapitel inte så

omfattande, utan tar endast upp de aspekter av ECR som vi inte behandlat

tidigare. Inledningsvis vill vi poängtera att ICA, i enlighet med figur 3.9

”Vision –The ECR System”, är att betrakta som en distributor, det vill säga

grossist.

ICA:s arbete med ECR följer teorins utformning. Detta genom att de har

delat in arbetet med konceptet mellan Demand och Supply sidorna. Vidare

spelar också Enabling technologies stor roll för ICA:s arbete med

informations- och fysiskt flöde. Precis som i teorin utgör teknologin den

grund som Demand och Supply står och faller med. Utan teknologiska

hjälpmedel skulle det i vår mening inte, utan en enorm personalstyrka, vara

möjligt att exempelvis föra statistik över försäljning eller genomföra

mätning och uppföljning.
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Vi tycker oss se tendenser på att ICA fortsätter sina strävanden att utveckla

ECR fullt ut. Detta genom exempelvis VMI-projektet och det projekt med

automatisk beställning från butik, med hjälp av POS-data, som företaget

avser att i framtiden iscensätta.

Beträffande ICA:s tankar om användningen av POS-data, med avsikt på

planerna att sälja denna till intresserade leverantörer, anser vi den vara

förkastlig. Nyckeln till framgång, enligt Christopher (1998), är just att dela

med sig av denna typ av information. Detta sätt att förfara, med nämnda

data, kommer förmodligen att utgöra ett hinder för samarbete, inte bara för

leverantörerna utan också för ICA själva. Möjligen kan det finnas en nytta i

att begagna detta förfaringssätt, förutsatt att informationen distribueras

direkt och gratis till leverantörer i första ledet. Om ICA sedan säljer

informationen till exempelvis leverantörer som tillhandahåller varor, vilka

utgör komplement till förstnämnda leverantörers varor. Sistnämnda

leverantörer skulle kunna utnyttja informationen till att planera sin egen

produktion och leverans av komplementen.

5.2 Analys Kooperativa Förbundet, KF

KF arbetar i dagsläget med att rationalisera sitt flöde. I detta arbete utgår

företaget från slutkunden, exempelvis i fråga om sortiment och

butikskoncept. Därefter försöker KF att bygga upp de processer som tillser

att slutkunden får sina varor.

5.2.1 KF och Förädlingskedjan
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Vi börjar detta kapitel med att koppla KF till logistikröret och dess delar

Materialförsörjning, Produktion och Distribution. Därefter beskriver vi den

kedja som KF arbetar med.

Materialförsörjning är en viktig del av KF:s verksamhet, eftersom denna

främst handlar om att förse butikerna med varor. Företaget har ett

förfaringssätt som liknar ICA:s traditionella del av varuförsörjningen. Detta

genom att butikerna skickar sina order till KF centralt, före ett visst

klockslag, varefter den ackumulerade kvantiteten beställs från

leverantörerna. Detta gäller främst färskvaror, vilka har en relativt kort

livstid i butiks- och lagerhyllorna och därför inte bör lagras under någon

längre tidsperiod. Från kunderna kommer beställningarna in på elektronisk

väg och den vidare beställningen till leverantörerna överförs till dessa

medelst EDI.

KF utgår i sitt arbete från kunderna, exempelvis vid sortimentsutformning.

Tanken är att företaget sedan ska bygga upp de processer som krävs för att

tillhandahålla det utvalda sortimentet, året runt. Detta kan kopplas till

logistikröret, genom att de börjar längst ut till höger med kunden och sedan

arbetar sig bakåt för att slutligen nå fram till leverantörerna. Vi har fått

intrycket att arbetet i dagsläget inte riktigt har nått fram till

materialförsörjning och leverantörer. Företagets arbete med att

effektivisera, utifrån logistikröret, befinner sig för närvarande någonstans i

distributionsdelen. KF:s strävar dock mot att på sikt även nå fram till

materialförsörjnings- och leverantörsfrågor. I dagsläget fungerar

materialförsörjningen men undersökningen tyder på att

rationaliseringsarbetet inte påbörjats för denna del ännu.
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Produktionen i denna typ av företag är lite speciell, vilket har

kommenterats i föregående kapitel om ICA. Vi kan konstatera att våra

åsikter rörande ICA:s produktion stämmer in även på detta företag. Detta

gäller också gränsen mellan produktions och distributionsdelarna i

företaget, vilken också här blir lite flytande. Till produktion hos KF, hör

arbetet med att utforma sortiment och understödjande processer. Detta

förutom de aktiviteter som vidtas från att en order inkommer till företaget,

tills dess att den lastas för transport. Vidare har KF:s arbete med denna

form av produktion har en tydlig utgångspunkt i försäljningsledet mot

slutkund. Detta kan vara ett resultat av företagets speciella utformning av

organisationen, där konsumenterna är medlemmar och de som äger

företaget. Fokuseringen på slutkund är hos KF mycket tydligare än hos

konkurrenter som exempelvis ICA och Dagab.

Distributionen i företaget består av transport av varor till butikerna. I detta

ligger också övrig hantering av varorna under transport, exempelvis

omlastning. Vi skulle kunna föra ett resonemang, liknande det som förts

angående ICA:s distribution, även här. Vi nöjer oss dock med att konstatera

att gränsdragningsproblematiken, mellan vad som är produktion respektive

distribution, föreligger också hos KF.

Förädlingskedjan för KF består av delarna leverantör, KF, butik och

slutkund, vilket innebär att kedjan är begränsad. Detta genom att leden från

råvara till underleverantör inte inkluderas. Detta påminner i mycket om

ICA:s kedja men med en viktig skillnad: KF:s butiker ingår i företaget.

Kedjan är begränsad på så sätt att företaget inte har någon direkt kontakt

med leverantörernas leverantörer. Kontakten med dessa sker mestadels

indirekt, genom att exempelvis krav ställs på leverantörerna, vilka sedan

påverkar sina leverantörer. KF har, liksom ICA och Dagab, rollen som
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knytpunkt för en rad olika förädlingskedjor, enligt samma principer som

anförts angående ICA. Med ovanstående resonemang som stöd, konstaterar

vi att KF inte arbetar aktivt med hela förädlingskedjan utan endast de delar

som sträcker sig från slutkund till och med leverantör.  Denna bild av KF:s

kedja överensstämmer med den kedja som, utifrån ECR-synsättet,

återspeglas i figur 3.X. I de fall där leverantörerna eventuellt också är

producenter, med kontroll över utvinningen av allt råmaterial, föreligger

inte tanken om begränsade kedjor. I dessa fall handlar det istället om hela

förädlingskedjor, vilket leder till att företaget i nämnda fall har ett utvecklat

kedjetänkande.

Sammanfattningsvis kan sägas att KF och ICA liknar varandra utifrån

logistikröret och förädlingskedjornas komposition. Detta tyder på att

nämnda företag, som båda representerar två av de tre största på den svenska

dagligvarumarknaden, har liknande förhållningssätt till sitt arbete med

ECR. En bidragande förklaring till detta kan vara att de båda ingår i

organisationen ECR-Sverige, vilken har till uppgift att förbättra arbetet

med ECR inom landet.

5.2.2 Mål & Medel i KF:s SCM-arbete

KF arbetar aktivt med att nå det första av Brewer & Spehs (2000) mål med

SCM, det vill säga Reduktion av spill. Arbetet med att bygga upp en

organisation som ska tillse att det ”optimerade” sortimentet kan levereras

året runt, handlar om att minimera duplicering. Detta genom att KF utgår

ifrån slutkunden, vid sortimentsuppbyggnad och butikslayout, för att sedan

bygga upp de aktiviteter som krävs för att leverera de varor som ingår i de

olika sortimenten. På detta sätt menar vi att många av de ineffektiviteter



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

117

som återfanns hos KF före det att förändringsarbetet påbörjades,

exempelvis i form av för många lager, försvinner. Tanken med att utgå från

slutkunden, för att sedan arbeta sig bakåt, innebär att endast de aktiviteter

som krävs för att tillgodose nämnda led skapas. På detta sätt undgår

företaget att i kedjan bygga in komponenter som inte tillför värde.

Harmoniserade operationer och system återfinns hos KF i form av

exempelvis rutiner för beställningar från butik. Vidare använder företaget

elektroniska system, exempelvis EDI, i sin kontakt med sina leverantörer.

Att samtliga varor har fått ett eget artikelnummer handlar om att skapa

förutsättningar för att likformade processer ska kunna användas i företaget.

Detta genom att exempelvis skapa möjligheter för att genomföra statiska

beräkningar eller enhetliga ordersystem. Harmonisering handlar om att

likforma eller standardisera, vilket passar in på arbetet med att optimera

sortimentet. Genom att göra detta begränsas sortimentet till att omfatta det

som kunderna efterfrågar, eller företaget vill att de ska efterfråga. Samtidigt

innebär detta i förlängningen att KF:s flöde kan anpassas till att hantera det

utvalda sortimentet på ett bättre sätt, än om det ska kunna hantera alla typer

av varor. Exempelvis skulle detta kunna leda till närmare samarbeten med

speciellt viktiga leverantörer.

I arbetet med kvalitetssäkring använder KF verktygen ECR scorecard och

Kuben. Vi åsyftar här främst verktygens användning för mätning av

verksamheten. ECR scorecard används för utvärdering av det egna

företaget, vilket sedan leder vidare till att de områden som behöver

förbättras uppmärksammas. Detta illustrerar KF:s strävan att tillhandahålla

kvalitetsmässigt bättre tjänster för butikerna. Kuben är ett komplement till

ovan nämnda verktyg och syftar till att förbättra den kvalitet som

slutkunden påträffar när denne gör sina inköp i butikerna. Användningen av
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verktygen handlar sålunda om kvalitetssäkring gentemot de två leden

butiker och slutkunder, enligt beskrivningen av kedjan ovan.

En del av KF:s arbete med Tidskompression är det förutbestämda

sortimentet, vilket gör att butikerna inte behöver lägga ned tid och resurser

på att utforma sitt sortiment. Vidare medför det att KF kan koncentrera sitt

arbete på att effektivisera flödet, till ett begränsat antal leverantörer. På

leverantörssidan komprimeras också tiden genom att samtliga leverantörer,

av KF, åläggs att använda sig av EDI. Denna form av standardisering får

till följd att informationen kan överföras snabbt mellan leverantörer och

KF. Företaget förser också sina leverantörer med prognoser, vilket gör att

dessa kan planera sin produktion innan en egentlig beställningsorder är

lagd. Användning av prognoser vänder vi oss inte emot, däremot

ifrågasätter vi om det verkligen ska vara KF som gör dessa. Nämnda

förfarande skulle kunna innebära att leverantörerna prognosticerar

prognoserna, det vill säga att de försöker förutspå KF:s prognoser. Detta

kan också tänkas fortplanta sig bakåt i kedjan, till leverantörernas

leverantörer och så vidare. Om så är fallet, menar vi att detta system skulle

kunna åsamka skada på kedjan, i form av duplicering –vilket således

motarbetar delmålet reduktion av spill. Bättre vore att leverantörerna fick ta

del av försäljningsstatistik direkt, exempelvis i form av POS-data, och

använda denna som underlag för egna prognoser. KF erkänner dock

möjligheterna med POS-data, vilket föranleder slutsatsen att företaget

eftersträvar ett användande av densamma.

Flexibel reaktion, avseende kundernas önskemål om tillvägagångssätt vid

orderhantering och produktutformning, har vi inte funnit några direkta

tecken på. Detta kan ha sin grund i att KF, i egenskap av grossistled i

kedjan, äger nästföljande led, det vill säga butikerna. Däremot har vi
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anträffat flexibel reaktion från KF:s sida gentemot sina leverantörer. Detta

ifråga om kravet på dessa att använda EDI, vilket KF är behjälplig med att

instifta hos exempelvis mindre leverantörer. Detta kan bero på företagets

ställning på marknaden, med sina 18,5%, vilket säkerligen gör det till en

mycket stark kund hos många av leverantörerna.

Kostnadsbesparing per enhet, så att även slutkunden får ta del av denna,

eftersträvas också av KF. Ett tecken på detta är utformningen av

verksamhetsidén för företaget, vilken deklarerar tanken att skapa

ekonomiska mervärden för sina medlemmar. Företagets syfte är alltså att

konsumenter och medlemmar, vilka ofta är synonyma, ska kunna handla

billigare. Sortimentsarbetet handlar, bland annat, också om att minska

kostnader. Detta visar sig genom att antalet artikelnummer reduceras, vilket

i framtiden är tänkt att leda till att påfyllning mot verkligt behov

möjliggörs. Ur ett kostnadsperspektiv gynnas butiker, och i förlängningen

också slutkunder, av att företaget samordnar sina inköp från leverantörerna.

Detta följer samma resonemang som för ICA, det vill säga att stora

produktionsserier resulterar i lägre styckkostnad per enhet. Sistnämnda i

enlighet med den traditionella metoden för produktkalkylering.

KF, liksom ICA och Axfood, saluför sina egna märkesvaror, exempelvis

Blåvitt, Signum och Änglamark. Företaget har som mål för denna typ av

varor, att erbjuda kvalitet till lågt pris. Genom att kontrollera

förädlingskedjan från producent till butik, elimineras ett flertal fördyrande

led i kedjan. Detta betingar lägre kostnader för inköp, vilket i sin tur leder

till ett lägre försäljningspris jämfört med andra märkesvaror.
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5.2.3 Vertikala perspektiv på KF:s SCM-arbete

KF:s förädlingskedja är, som tidigare konstaterats, begränsad till leden

leverantör, KF, butik och slutkund. Detta leder fram till slutsatsen att

företaget får svårt att utveckla strategier för hela kedjan, eftersom denna

inte beaktas i den övriga verksamheten. Vi har inte stött på några strategier,

annat än den starka kundfokuseringen i företaget. Resonemanget ovan leder

fram till slutsatsen att företaget arbetar med strategiska frågor rörande den

begränsade kedja som de verkar i. Det finns dock inte några fullt

utvecklade strategier. Något svar på frågan vad företaget ska göra har vi

sålunda inte funnit. Däremot menar vi att den klara kundfokuseringen tyder

på att nämnda fråga förmodligen berör detta område. Verktygen ECR

scorecard och Kuben är hjälpmedel på den strategiska nivån i KF:s

kedjearbete, genom att de är behjälpliga i att ge indikationer på vad som

behöver göras. Med hjälp av dessa utvärderas verksamheten, vilket belyser

de brister som eventuellt behöver åtgärdas. ECR scorecard används också

vid den så kallade prioriteringsprocessen, för att i prioritetsordning

rangordna bristerna och arbetet med att motverka dessa.

Den taktiska sidan av arbetet med de tre vertikala perspektiven består, för

KF:s del, av aktiviteter som till exempel att bestämma sortiment och

butikskoncept. Dessa syftar till att förenkla beställningar för butiker och

inköpet av matvaror för slutkunderna. Detta är alltså svar på frågan hur

kundfokuseringen ska kunna uppnås, det vill säga genom ett optimerat

sortiment och bra butikslayouter.

Det sista av de tre perspektiven är det operationella, vilket ämnar tillse att

den operativa verksamheten i förädlingskedjorna fungerar. I KF:s fall

handlar detta om att se till att kedjan begagnar sig av standardiserade
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system för exempelvis varubeställningar från leverantörerna. Vi åsyftar här

användandet av EDI, vilket också företaget ställer upp som krav vid

samarbete med leverantörerna. Att realisera det som fastslagits på den

taktiska nivån faller också inom ramarna för denna nivå. Rörande det på

den taktiska nivån bestämda sortimentet, handlar det på den operativa om

att se till att sortimentet införskaffas på ett effektivt sätt. På samma sätt

handlar det om att inreda butikerna enligt vad som fastslagits på den

taktiska nivån, för att uppnå den där bestämda konceptualiseringen.

En sammanfattande kommentar om de vertikala perspektiven är att de för

KF:s del, liksom för ICA:s, inte tycks fokusera på kedjan som helhet.

Vilket i grund och botten är ett resultat av avsaknaden av ett tillfullo

utvecklat kedjeperspektiv, det vill säga från råvara till slutkonsument.

5.2.4 Förädlingskedjans integrationsnivå på KF

Denna diskussion är ett resultat av resonemanget som förts i kapitel 5.2.1

till 5.2.3. Till följd av detta kommer de delar som dryftats i nämnda kapitel,

att endast kommenteras övergripande i detta.

Vår slutsats, vilken kan härledas ur resonemanget ovan, är att KF:s

förädlingskedja är synnerligen svårbestämbar ur ett integrationsperspektiv.

Vi tycker oss finna inslag från skilda integrationsgrader som Internal

integration och External integration. Genom att företaget inte arbetar med

hela kedjan, avser detta avsnitt den begränsade kedja vi tidigare diskuterat.

Detta, i sig, insinuerar att företaget är långt ifrån att uppnå en fullständig

External integration.
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Internal integration representeras av att företaget försöker sammanlänka

efterfrågan med leverantörernas produktion. Detta genom att dessa förses

med prognoser, vilka vi tidigare har anfört invändningar gentemot. Den

interna kedjan, det vill säga logistikröret, verkar också vara väl utvecklad,

vilket utgör ett av kriterierna för denna integrationsgrad. Flödet mellan

leverantörer och KF, samt mellan företaget och butik är relativt

välutvecklat. Företaget eftersträvar också att förenkla det vidare flödet från

butik till slutkund. Detta genom det påtagliga arbetet med att, dels

geografiskt och dels i fråga om layout, utforma butikerna så att de passar

nämnda led i kedjan.

Att företaget också har uppnått vissa av kriterierna för External

integration menar vi vara fallet genom den starka kundfokuseringen, där

slutkunden ställs i centrum. Detta på ett annat sätt än i den tidigare

beskrivna graden, Internal integration, genom att det här inte endast är

flödet som fokuseras, utan också kundens preferenser i övrigt. Att KF har

ingående kunskaper om kundledet, det vill säga butikerna, råder ingen

större tvivel, eftersom de båda utgör delar av samma huvudorganisation.

Att KF inte tillfullo uppnått denna grad beror på att leverantörsaspekter inte

prioriteras i någon större omfattning. Detta beror på företagets

tillvägagångssätt i arbetet med kedjan, det vill säga att utgå från slutkund

och sedan arbeta sig bakåt. Vid intervjutillfället påtalades att arbetet, det

vill säga hela vägen från slutkund till leverantör, beräknades bli färdigt i

slutet av innevarande treårsperiod 2001-2004.

5.2.5 Mätning av Logistikaktiviteter på KF
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KF ombesörjer mätning av de logistiska aktiviteterna i kedjan, genom

användandet av nyckeltal. Främst avser detta den interna kedjan som

dessutom utvärderas med hjälp av användandet av verktygen ECR

scorecard och Kuben. Företaget utvärderar också sina leverantörer genom

användandet av en mall för leverantörsbedömning. Mätning är generellt

sett bra, frågan är istället om användningen av kvalitativa mått verkligen

gör mätningen rättvisa. Företaget uppger att det, i bruket av ECR scorecard,

sätter poäng på sig själva, för att på så sätt utvärdera verksamheten. Det är

detta vi vänder oss emot, att det aktuella företaget sätter poäng på sig

själva, för att finna områden som ska förbättra för slutkunden. Visserligen

kan kvalitativa mått vara behjälpliga, dock borde det vara slutkunden som

gör bedömningen, eftersom det är för denna som verksamheten ska

förbättras.

Undersökningen visar att företaget genom användandet av nämnda verktyg

försöker besvara frågan: hur bra presterar vi för våra kunder? Detta

eftersom det för dennas besvarande finns många aspekter inbakade, i ovan

nämnda verktyg. Den andra frågan, hur bra presterar våra leverantörer för

oss?, kan möjligen besvaras genom användandet av nämnda mall. Om, och

i så fall hur, detta fungerar vittnar inte undersökningens empiriska material.

Vi dristar oss till att konstatera att det faktum att det finns en mall är, om

inte annat, en god start.

5.2.6 ECR på KF

KF tillhör, som tidigare nämnts, kategorin grossister, vilka kan hänföras till

det som benämns distributor i figur 3.9. Detta är alltså en av de fyra

kategorierna av kedjemedlemmar som återfinns i nämnda figur. Kedjan
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som åsyftas i tidigare diskussioner är således den som ECR konceptet

anammar, vilken är speciellt anpassat till dagligvarubranschen.

KF:s har delat upp sitt arbete med förädlingskedjan i enlighet med ECR:s

indelning mellan Supply och Demand. Även den tredje komponenten,

Enabling technologies, återfinns hos KF. I företagets arbete med ECR

scorecard återfinns också en fjärde aspekt som kan hänföras till ECR, det

vill säga Integrators. Sistnämnda del innefattar samarbetet med

leverantörerna, ifråga om exempelvis gemensam planering. Supply sidan

består för KF:s del av arbetet med att utveckla det logistiska flödet,

avseende både fysiska och informationsmässiga flöden mellan delarna i

kedjan. I arbetet som är hänförligt till Demand, återfinns det omtalade

arbetet med sortiments- och butiksutformning. Detta verkar vara det som i

dagsläget prioriteras, vilket har sitt ursprung i kundfokuseringen och den

tilltänkta arbetsgången.

5.3 Analys Dagab

Dagab har i sitt förädlingskedjearbete börjat med det som rekommenderas

av branschorgan och forskare som arbetar med ECR: Optimera sortiment. I

praktiken innebär det att Dagab på Supply sidan anpassar sortimentet efter

de trender, det vill säga efterfrågan, som finns. I och med att sortimentet

anpassas, blir utbudet av produkter begränsat inom de olika

produktkategorierna. Detta är tänkt att resultera i ett  sortiment med god

avkastning, samtidigt som kostnaderna för detsamma hålls ned.

5.3.1 Dagab och förädlingskedjan
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Logistikröret som illustreras i referensramens kapitel 3.1.2 visar förenklat

ett enskilt företags verksamhet utifrån ett förädlingskedjeperspektiv. Nedan

kopplas Dagabs verksamhet till logistikröret och därefter till kedjan i

övrigt.

Om varor inte finns i lagret, eller om det finns behov av att fylla på lagret

ändå, är det Materialförsörjningens uppgift att organisera påfyllningen.

Materialförsörjningen är alltså den del som ansvarar för att Dagab gör

beställningar av sina leverantörer. Utöver beställningar av varor är

materialförsörjningen ansvariga för bland annat leverantörskontakter och

kvalitet, till exempel på förpackningar. Vår studie av företaget visar inte på

några direkta problem med materialförsörjningen, vilken således fungerar.

Vi har också funnit att det inom Dagab finns tankar om att förbättra denna

del.

Dagab får in beställningar från sina kunder, det vill säga butikerna, i form

av elektroniska meddelanden. När Dagab fått in en order i datasystemet

behandlas den och om varorna finns i lager skickas information i form av

en plockorder till levererande enheter, exempelvis ett lager. Denna typ av

verksamhet är hänförlig till den del i logistikröret som har fått namnet

Produktion. Med produktion i en grossistverksamhet, avses som tidigare

diskuterats det arbete som sker från och med att en order inkommer till

företaget tills dess att ett transportfordon lastas med de beställda varorna.

Till produktionen hör även andra delar som till exempel konstruktion av

sortiment, försäljning och utveckling av de informationssystem som ska

stödja företagets processer. När plockordern sedan är klar och

transportfordonet har lastats tar Distributionen vid. Denna tillser att

varorna transporteras från lagret till den butik som gjort beställningen.
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De tre delar av organisationen som beskrivits är de som stödjer det fysiska

flödet av varor. Alla delarna har, som beskrivits, även kontakter externt.

Det är alltså inte frågan om isolerade enheter inom organisationen, även om

de är organiserade i funktioner. För att delarna ska fungera finns det

tekniska system för informationshantering som stödjer aktiviteterna.

Utöver den kontakt med leverantörer och kunder som beskrivits har Dagab

inte någon direkt kontakt med något ytterligare led i Förädlingskedjan. De

har indirekt påverkan på underleverantörer i och med att de ställer krav på

sina leverantörer, vilka sedan påverkar sina underleverantörer.

Fokuseringen i förädlingskedjearbetet omfattar alltså endast leverantörer,

kunder och konsumenter, förutom Dagab själva. De led som det arbetas

mest intensivt med är det egna företaget, kunderna och konsumenterna.

Detta indikerar att en av de övergripande tankarna med SCM kan ha gått

förlorad i företaget, det vill säga att fokus inte är på hela kedjan. Dagab

arbetar, liksom ICA och KF, med en begränsad kedja, eftersom samtliga

led inte uppmärksammas. Liksom för de två övriga fallföretagen ser vi

Dagab som en knutpunkt i ett nätverk med ett stort antal förädlingskedjor,

vilka alltså sammanstrålar i företaget. Att inte arbeta med hela

förädlingskedjan är inte negativt i sig självt, troligtvis är det den ”enda”

genom förbara lösningen för denna typ av företag. Detta kan mycket väl

vara anledningen till att ECR skiljer sig från SCM, avseende

förädlingskedjornas omfattning.

5.3.2 Mål & Medel i Dagabs SCM-arbete

Det första målet är Reduktion av spill. Vad gäller duplicering arbetar

Dagab med detta främst om de upplever något direkt problem, till exempel
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att kostnaderna blir för höga. Om detta inträffar går de in och analyserar

kostnadsbilden, för att sedan vidta åtgärder. Det behöver inte betyda att de

exempelvis tar bort någon distributionsenhet. I stället kan det innebära att

leveransvägarna ändras, till exempel genom att en leverantör levererar

direkt till en brytpunkt i stället för att leverera till centrallagret.

Dagab arbetar aktivt med att införa enhetliga plattformar för teknologiska

lösningar. Detta menar vi vara en del av harmoniseringen. Syftet med detta

är att exempelvis kunna göra beställningar på ett smidigt sätt och att stödja

det fysiska flödet. I framtiden vill Dagab även införa ett system som

medger spårning av var varorna befinner sig under transport. Detta leder till

att de enheter som mottar leveranser kan få besked, med mycket hög

tillförlitlighet, om när dessa anländer.

Dagab arbetar aktivt med kvalitetssäkring i olika former. Den viktiga delen

för Dagab är att kunna hålla en hög och jämn kvalitet på förpackningarna.

Om förpackningarna är dåliga påverkas Dagab negativt, eftersom varor

måste kasseras och nya levereras för att täcka bortfallet. Detta leder vidare

till att de inte kan hålla de nivåer på säkerhetslager som krävs för att

säkerställa leveranser till kund. När de upplever att kvaliteten på

förpackningarna är undermålig kräver de av leverantörerna att dessa vidtar

åtgärder. Vi menar att denna typ av problemlösning är att betrakta som

reaktiv, det vill säga att företaget agerar efter det att problem uppstått. Ett

närmare samarbete med leverantörerna skulle eventuellt kunna medföra att

problemlösningen blir mer proaktiv, genom att förebyggande åtgärder

vidtas. Exempelvis skulle Dagab kunna ställa upp specifikationer för

förpackningar, vilka leverantörerna tvingas acceptera för att över huvud

taget få leverera till företaget.
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Tidskompression har Dagab identifierat som en viktig faktor för att

effektivisera det fysiska flödet och därmed öka vinsterna. ”Order-to-

delivery” cykeln, vilken speglar både fysiska och informationsmässiga

flöden, är till viss del integrerad i det styrkort som används av företaget. I

detta finns en handlingsplan som benämns Alternativa varuflöden, vilken

ämnar tillse att de på ett så effektivt sätt som möjligt levererar varorna till

sina kunder. Denna handlingsplan är dock främst inriktad på det interna

flödet och det gentemot kund. Detta får till följd att det främst är de rutter

som används när Dagab själva levererar varorna som studeras. Ett resultat

av detta är att antalet lagerenheter har minskat i antal. Att ”order-to-

delivery” cykeln kortas ned innebär, som tidigare nämnts, att företaget kan

leverera snabbare till kunden.

Ett problem med Dagabs arbete gentemot sina kunder är att dessa själva

lägger in beställningar efter egna prognoser men att Dagab beställer hem

varor efter sina. Detta förfarande anser vi vara en tydlig källa till

duplicering, vilket således motverkar det första målet –reduktion av spill.

Eftersom butikerna och grossistledet prognostiserar åtskilt kan det också

tänkas att de skilda prognoserna innefattar buffertar i olika stor omfattning.

Med detta menar vi att butiker och grossist kompenserar för den andra

partens upplevda oförmåga att konstruera prognoser. Resultatet av detta

torde bli att lagernivåerna ökar, samtidigt som samma arbete görs i två led.

Om sedan leverantörerna och deras underleverantörer prognostiserar

samma sak återigen, blir följderna av det ineffektiva arbetet med prognoser

synnerligen kännbara för kedjan. Bättre vore att samtliga berörda parter

tillsammans gör prognoser, i alla fall inför stundande kampanjer. Förutom

att parternas prognoser kan vara olika sköter butikerna sina kampanjer

själva, vilket kan leda till ytterligare problem. Vi upplever det inte som att

tidsaspekten är något som Dagab sätter i fokus, trots att den återfinns i
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styrkortet. Möjligen kan det faktum att styrkortet, till viss del, behandlar

detta tyda på en medvetenhet om att något behöver göras på detta område.

Dagab arbetar med att införa samma systemplattform både för sig själva

och sina leverantörer. Detta gäller även gentemot butikerna. Detta arbete är

ett led i arbetet med det som Brewer & Speh (2000) benämner Flexibel

reaktion. När parterna använder sig av samma systemplattform går

beställningsförfarandet snabbare och smidigare. Detta är samtidigt ett led i

arbetet med det ovan kommenterade målet –tidskompression. I

produktutformningen ingår även momentet att utforma ett optimalt

sortiment, ett som både är lönsamt och samtidigt tillfredsställer kundernas

behov och önskemål. Detta är något som Dagab arbetar med kontinuerligt.

I dagsläget gör butikerna egna bedömningar av hur mycket som ska

beställas utifrån mängden varor i butik och planerade framtida kampanjer.

Kostnadsbesparing per enhet. Arbetet med att sänka kostnaderna sker

både retrospektivt och framåtriktat inom Dagab. Det retrospektiva arbetet

sker genom den kostnadskontroll företaget bedriver. Om kostnaderna ej

håller sig inom uppsatta gränser vidtas åtgärder som ska sänka kostnaderna

inom de egna leden. Det framåtriktade arbetet är inte lika aktivt som det

retrospektiva, de agerar först om de upptäcker att kostnaderna kommer att

bli alldeles för höga. Detta menar vi är ett tecken på att det framåtriktade

arbetet, liksom i fallet med kvalitetssäkring, verkar vara mer reaktiv än

proaktiv. Bättre, menar vi, vore det om företaget idogt sökte möjligheter att

skära kostnader. I övrigt är kostnadsbesparingar främst en konsekvens av

det övriga effektiviseringsarbetet. Att kostnaderna sänks är dock viktigt

eftersom konkurrenskraftiga priser annars inte kan bibehållas.
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I undersökningen framgår att Dagabs arbete, i förhållande till Brewers &

Spehs (2000) mål för styrning av förädlingskedjor, inte i någon högre grad

inriktas mot att inleda djupare samarbeten med sina leverantörer. Företaget

arbetar främst med den egna organisationen i sin strävan att tillhandahålla

bästa möjliga service för sina kunder. Det är främst då problem som kan

kopplas till leverantörerna upptäcks som samarbeten med dessa tar form.

Detta ter sig i form av krav på dessa, inte som några direkta försök att

inleda djupare relationer. Ett problem som upplevs, är att de har många

stora leverantörer som kan vara svåra att påverka. Vi finner att Dagab

borde vara mer öppna gentemot leverantörerna och, istället för att fokusera

på den egna organisationen, vara beredda att samarbeta i större

utsträckning.

5.3.3 Vertikala perspektiv på Dagabs SCM-arbete

I empirin finns beskrivet hur Dagab använder sig av BSC. De använder sig

av ett styrkort som omfattar hela organisationen. Företaget har för avsikt att

bryta ned detta i flera styrkort för olika delar, men har ännu inte gjort det på

grund av den omorganisation som är under genomförande. Till stöd för de

delar som behandlar Dagabs styrkort hänvisas till bilaga. Läsaren bör vara

medveten om att detta avsnitt behandlar dels vertikala perspektiv i Dagabs

SCM-arbete samt styrkortet i förhållande till dessa.

Inom ramarna för styrkortet har den strategiska styrningen utvecklats.

Utifrån styrkortstankarna har Dagab valt att använda sig av fem stycken

perspektiv: Ekonomi, kund, medarbetare, interna processer och innovation

& lärande, vilka var och ett innefattar ett strategiskt mål. Perspektiven

används till grund för den övriga styrningen. I de strategiska målen finns
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för tillfället ingen direkt koppling till förädlingskedjan. En del av den

strategiska styrnigen inom ramarna för styrkortet är att de ska avsätta en

viss procent av vinsterna för strategiska utvecklingsprojekt. Detta är ett

framåtriktat strategiskt mål som ligger under perspektivet innovation och

lärande. Av de summor som avsätts för strategiska utvecklingsprojekt

tilldelas en viss del för utveckling av logistiska aktiviteter, både internt och

externt. Avsättningarna används alltså inte enbart till att effektivisera

förädlingskedjorna. Inköpsgrad, antal inköp som registrerade kunder gör, är

det strategiska målet för kundperspektivet. Detta i sig är intet kopplat direkt

till förädlingskedjan men vid nedbrytningen finns det faktorer som är

kopplade till förädlingskedjorna. Detta behandlas dock i den taktiska

styrningen. De strategiska målen är uppsatta för Dagabs egen del och

innefattar vad de vill kunna erbjuda sina kunder. Utformningen av målen är

gjord helt utan samarbete med leverantörer och är relativt funktionsindelad.

Den strategiska nivån bryts sedan ner i den taktiska, alltså hur

förädlingskedjan ska styras. I den BSC-modell Dagab använder sig av

återspeglar sig detta i de kritiska framgångsfaktorerna och

handlingsplanerna. För de kritiska framgångsfaktorerna har de till exempel

fastställt att en viss del av den summa som avsatts för strategiska

utvecklingsprojekt ska gå till logistikutveckling. Syftet med detta är att öka

förståelsen bland de anställda för de processer som företaget arbetar med.

Även i det interna processperspektivet är det taktiska arbetet kopplat till

förädlingskedjorna. Målet är att både det fysiska och administrativa flödet

ska bli kostnadseffektivt. Detta visar att det främst är på det taktiska planet

som Dagab riktar verksamheten mot förädlingskedjorna. Utifrån det

taktiska arbetet ska resultatet bli, bland annat, lägre kostnader och

därigenom ökade vinster.
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Den andra delen av den taktiska styrningen är, som nämndes i stycket

innan, handlingsplanerna. I dessa finns olika områden nämnda som Dagab

ska arbeta aktivt med. Genomslaget i handlingsplanerna ska inte återspegla

sig i enstaka perspektiv utan i så många som möjligt. Valet och

utformningen av handlingsplaner sker omsorgsfullt, stor vikt läggs vid

orsak – verkan samband. Detta görs för att planerna inte ska motverka

varandra. Handlingsplanerna är härledda ur både kritiska

framgångsfaktorerna och nyckeltal, vilka figurerar på den operativa nivån.

Flera av handlingsplanerna omfattar förädlingskedjetänkande och logistiska

moment. De behandlar både arbetet med att effektivisera flödet och de

datasystem som finns till för att stödja detta.

När Dagab gör utvärderingar av verksamheten undersöks de nyckelmått

som tagits fram för den operativa nivån. Nyckelmåtten är härledda ur de

kritiska framgångsfaktorerna och är de som slutligen ska återspegla

företagets vision och strategiska mål. Mätetalen som används är alla

funktionella och inte utformade för att omfatta hela förädlingskedjorna,

vilket vi anser borde ligga i företagets intresse.

I det ovan skrivna kan skönjas att det finns klara paralleller mellan hur

nedbrytningen av vision och strategiska mål i BSC görs, och samtidigt hur

detta genomförs i en förädlingskedja. Skillnaden är att BSC använder sig

av flera olika perspektiv och används av en organisation, medan Stevens

(1989) ser på en hel förädlingskedja. Detta med avsikt på strategi och att

mätningen därmed omfattar flera organisationer.

Dagab använder sig av målstyrning och kostnadskontroll, även utanför

styrkortets ramar. När det sker inom ramarna för BSC är det de strategiska

utvecklingsprojekten som avses. I övrigt ligger det utanför perspektiven i
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styrkortet. Företaget upplever ett problem, eller ett behov, som de måste

lösa eller tillfredsställa. Det är först när ett problem är identifierat, som ett

projekt startas för att lösa detta. Inom ramarna för projektet sätts mål upp,

vilka sedan bryts ned till berörda enheter. Dessa enheter har olika uppgifter

inom projektet som de ansvarar för. När projektet är genomfört utvärderas

detta utifrån de problem som det var tänkt att det skulle lösa. Projekt kan

även vara en åtgärd som vidtas efter att en kostnadskontroll har gjorts. Om

kostnaderna är för höga måste det undersökas vad som ska göras. Den

strategiska delen är identifieringen av vad som ska göras inom projektets

ramar. Den taktiska styrningen kommer i fokus när de olika enheterna får

uppgifter att lösa, det vill säga hur det strategiska ska uppnås. Det operativa

inträder i projektet när detta mäts och utvärderas, i syfte att tillse

förädlingskedjans fungerande.

I undersökningen framgår det att Dagab främst använder sin mätning för att

tillgodose den egna organisationen och dess intressen. Företaget har egna

strategier inom de olika BSC-perspektiven, vilka reflekterar det som

företaget vill uppnå. Detta utan att beakta att det eventuellt vore lönsamt att

samarbeta med andra företag inom samma förädlingskedja. Att Dagab

endast beaktar sina egna prestationer gör att företaget inte har ett

helhetsperspektiv över relevanta delar av den miljö som är viktig för dem.

Dagab borde, i stället för att fokusera på den egna verksamheten se mer på

hur de tillsammans med sina leverantörer ska kunna uppnå fördelar genom

att samarbeta. Det styrkort som Dagab använder sig av för tillfället, med

leverantörsaspekten främst i handlingsplanerna, ger inte de långsiktiga

vinster som ett öppnare sinne och långsiktigt samarbete skulle kunna ge.
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5.3.4 Förädlingskedjans integrationsnivå på Dagab

Ansvaret för de olika aktiviteterna är uppdelat i olika funktioner inom

företaget. Även om gränserna har blivit mindre tydliga är det fortfarande en

klar funktionsindelning som präglar sättet att arbeta. Exempelvis sitter de

som arbetar med materialförsörjning för sig och de som jobbar med

distribution för sig. Dagab har inte heller utvecklat samarbetet med vare sig

kunder eller leverantörer särskilt långt i dagsläget. Samarbetet med

kunderna har dock kommit något längre, än det med leverantörerna.

Samarbetet med kunderna sträcker sig till att Dagab jobbar aktivt med att

utforma sortiment, ofta med egna märken, som de erbjuder kunderna. Även

arbetet med att skapa datasystem för beställningar, är också ett led i

samarbetet med kund. I butikerna matar de anställda in beställningar

manuellt, med hjälp av bärbara terminaler. Beställningarna skickas sedan

på elektronisk väg till Dagab. Nästa steg i utvecklingen är att införa

automatisk ordergenerering och POS-datasystem. Företaget arbetar alltså

med att utveckla teknik som ska göra att inköpskvaliteten blir bättre och

prognoserna träffsäkrare. I och med att Dagab arbetar med att utforma

sortiment bevakas även de trender som återfinns på marknaden. Detta är

något som även kunderna får ta del av, genom att dessa får de produkter

som efterfrågas av slutkunderna. I övrigt är det kundernas uppgift att göra

prognoser, utforma kampanjer och lägga in beställningar till Dagab. Detta

anser vi vara ett problem, eftersom Dagab i sin tur gör egna prognoser och

därför kan ha svårigheter att uppskatta vilka mängder varor som ska

levereras till kunderna. För att kunna säkerställa servicenivåer måste Dagab

hålla relativt höga lagernivåer, vilket i vår mening bottnar i

prognosproblematiken. När Dagab utvecklar sina förädlingskedjor är det

konsumenterna och deras behov som sätts i fokus.
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Vad gäller kontakten med leverantörerna har den alltså inte skridit lika

långt i utvecklingen som kundrelationerna. Den kontakt som upprätthålls

med leverantörerna är främst via datasystemet E3Trimm som används för

att lägga in beställningar, ett arbete som sker nästan dagligen. E3Trimm

används av nästan samtliga leverantörer som företaget arbetar med. De

strävar mot målet att alla leverantörer, i framtiden, ska stå på samma

systemplattform. Att Dagab har som mål att upprätthålla en servicegrad på

96 % gentemot sina kunder, påverkar även det sättet att arbeta. För att detta

ska vara möjligt ställer Dagab kravet på sina leverantörer att dessa ska hålla

en servicegrad på 98 % gentemot dem. Detta sker inte genom någon form

av avtal eller samarbete, utan är ett krav. Vi anser att metoden att ställa

krav på, istället för att försöka inleda samarbeten med, leverantörerna är ett

hinder för att Dagab ska kunna utveckla sina förädlingskedjor fullt ut.

Möjligen går det att försvara just detta krav, eftersom det är förutsättning

för att kunna hålla servicenivån mot kunderna. Ett annat problem med att

inleda samarbeten är att Dagab hyser viss oro för att delge information om

sin verksamhet till kunderna. Ett exempel på information som de inte vill

dela med sig av är hur de mäter och vad resultatet av detta blir. Istället för

att försöka inleda samarbeten i händelse av en problemsituation, ställs krav

på leverantörerna.

Utifrån det som hittills beskrivits i kapitlet drar vi slutsatsen att Dagabs

utveckling av förädlingskedjorna befinner sig till största delen på

Functional integration nivå, vad gäller integreringsgrad. Detta grundar vi

på att Dagab fortfarande har en funktionsstyrd organisation och att det de

fokuserar på är att skära ned på kostnader. Detta med fokus på det egna

företaget, istället för att arbeta aktivt med att förbättra hela

förädlingskedjans prestanda. Tankarna om samarbete med leverantörerna
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känns fortfarande avlägsna, bland annat på grund av oron att dela med sig

av information samt att de inte har enhetlig mätning av leverantörernas

prestationer.

Vissa moment tyder på att Dagab till viss del har anammat de tankar som

fordras för att de ska komma in på Internal integration nivån. Det som

främst tyder på detta är att Dagab i en allt högre grad fokuserar på hur

flödet till kunderna ska kunna optimeras. Nästa steg är att automatisk

ordergenerering och POS-data kommer till användning. När detta är infört

har de kommit en god bit på väg vad gäller att ge kunderna en bra service,

göra bra prognoser samt att kunna analysera marknaderna effektivt.

Eventuellt kan införandet även göra att Dagab inser att ett utökat samarbete

med leverantörerna kommer att löna sig i längden. Som läget är idag är det

dock en bra bit kvar till dess att de kan leverera direkt mot efterfrågan,

eftersom både företaget och kunderna gör egna prognoser.

Vad som är viktigt att beakta när analysen av integrationsnivån görs är att

teorin främst är anpassad för tillverkande företag som använder sig av

SCM. Detta gör att teorin kanske inte  är möjlig att applicera i sin helhet på

dagligvaruhandelsföretag som arbetar med ECR. Skillnaderna ligger främst

i vad företagen koncentrerar sig på när de utvecklar sina respektive

förädlingskedjor, vad gäller Functional integration och Internal integration

nivåerna. Ett tillverkande företag tenderar att koncentrera

förädlingskedjearbetet på att säkra materialförsörjningen av varor för att

slippa driftstörningar i tillverkningen. Även kvalitetsarbetet är en viktig del

av förädlingskedjan för de tillverkande företagen. Dessa företag arbetar

därför aktivt med styrfilosofier som till exempel JIT. För de företag som

verkar inom dagligvaruhandeln är det däremot kunder och konsumenter

som sätts i fokus. Detta görs genom att dagligvaruhandelsföretagen arbetar
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mycket med att utforma rätt sortiment som ska tilltala kunderna och

samtidigt ge en bra avkastning. För att varorna ska kunna säljas i butikerna

är det viktigt att rätt varor levereras till dem, alltså att grossisterna håller en

hög servicegrad. Utifrån konsumenter och kunder utformas sedan

förädlingskedjorna, som helst ska styras utifrån efterfrågan, av

dagligvarugrossisterna. Vad gäller Baseline nivån och External integration

nivån är de två stycken extremer: På Baseline nivån har arbetet med

förädlingskedjor inte startat och på External integration nivån, vilken

beskrivits som något av en utopi,  är förädlingskedjearbetet fullt utvecklat.

För dem gäller dock inte skillnaderna eftersom det på dessa nivåer antingen

fungerar eller inte.

5.3.5 Mätning av Logistikaktiviteter på Dagab

Frågan om ”hur bra presterar vi för våra kunder?” menar vi att Dagab

försöker att besvara. Detta genom att kunderna, det vill säga butikerna,

uppmärksammas i det styrkort som företaget använder (se bilaga). I detta

finns nyckeltal som exempelvis inköps- och servicegrad, vilka syftar till att

ge indikationer på hur företaget presterar gentemot sina kunder.

Kundperspektivet i styrkortet syftar till att uppnå ett visst procentuellt mål

avseende inköpsgraden, vilket också är  det strategiska målet i perspektivet.

Det är också de aspekter som visar på graden av måluppfyllnad som mäts,

vilket för med sig att saker som hjälper till att besvara ovan nämnda fråga

uppmärksammas. Detta genom att de KFF:er som identifierats, vilka sedan

bevakas genom mätningen, i mycket handlar om att förbättra för kunden.

Den andra frågan, det vill säga ”hur bra presterar våra leverantörer för

oss?”, får inte samma uppmärksamhet som den första. Visserligen följs
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leverantörernas arbete upp, exempelvis i form av servicegrad, men alltså

inte i samma utsträckning som det egna arbetet. Vår under sökning av

företaget visar, vilket diskuterats ovan, att det ofta handlar om att agera

utifrån problem som uppstått. Det handlar sålunda inte om att, i särskilt stor

omfattning, mäta leverantörsprestationerna kontinuerligt  och därigenom

utvärdera dessa. Detta ser vi som en brist i leverantörsarbetet, vilket också

styrks av teori på området.

5.3.6 ECR på Dagab

Mycket av det som i Dagabs fall kan hänföras till ECR har behandlats

under andra rubriker i detta analyskapitel. På grund av detta blir kapitlet

inte särskilt omfattande, eftersom vi endast kommenterar ECR på ett mer

övergripande plan.

Arbetet med ECR följer inte ett lika teorinära mönster som det gör på ICA

och KF. Trots detta återfinns hos Dagab de ECR-aspekter som litteraturen

tar upp. Företaget arbetar exempelvis med att utforma sortiment och

butikskoncept, vilket är hänförligt till det som i litteraturen kallas Demand

Management. Vi har också funnit att Dagab arbetar med Supply

Management, det vill säga den andra av ECR:s tre delar. Vi åsyftar här i

första hand de aktiviteter som företaget företar för att effektivisera flödet,

även om det främst handlar om flödet till kund. Den sista delen av ECR är

Enabling Technologies, detta åskådliggörs exempelvis genom den strävan

efter en enhetlig systemplattform för butikerna som återfunnits i

undersökningen.
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5.4 Dagligvarubranschen

I de tre föregående kapitlen har vi analyserat hur pass integrerat

fallföretagen arbetar i förädlingskedjorna samt hur de mäter prestationerna.

I detta kapitel analyserar vi, utifrån analyserna av fallföretagen, hur långt

förädlingskedjearbetet inom branschen nått. Vi har i branschbeskrivningen

valt att ha framförhållning och även beakta branschens utvecklingen de

närmaste åren. Detta eftersom utvecklingsarbetet med förädlingskedjorna

befinner sig i en fas med turbulent utveckling.

5.4.1 Företag och Förädlingskedjor

Den första delen i logistikröret är Materialförsörjning. Detta handlar om,

för den aktuella kategorin företag, att förse företaget med de varor som

butikerna vill kunna beställa. I branschen är denna del funktionsduglig,

företagen arbetar dock mot att förbättra sitt arbete med leverantörerna.

Undersökningen visar att mycket av materialförsörjningen sker på

elektronisk väg, genom användandet av exempelvis EDI. Det är också

tydligt att nämnda förfarande inte är det enda, samtliga fallföretag använde

sig också av den mer traditionella metoden för kontakt med leverantörer.

Vi åsyftar den mer personliga kontakten mellan parterna, exempelvis via

telefon eller personliga möten.

Det nästföljande ledet i logistikröret är det som benämns Produktion.

Detta är inte produktion i bemärkelsen tillverkning, utan snarare produktion

av tjänster. I de undersöka företagens fall kan tjänsteaktiviteter, exempelvis

sortimentsutformning och understödjande processer, hänföras till denna typ

av produktion. Detta vid sidan om den verksamhet som företas från det att
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en order inkommer från en butik, till dess att den lastas för leverans. Vi

anser att också distributionen av varorna till butik skulle kunna klassas som

produktion. Vi har dock valt att inte göra detta eftersom distribution har

tilldelats en egen del i logistikröret, gränsen mellan nämnda delar blir på

grund av detta flytande.

Den sist delen i logistikröret är Distribution, vilken är nära sammanlänkad

med produktionen i de undersökta företagen. Denna del innefattar alltså

varornas väg från det att de har lastats till dess att de lastas av hos den

beställande butiken. I detta inkluderas således eventuella omlastningar och

annan hantering under transport.

Grossisterna i branschen koncentrerar utvecklingsarbetet av

Förädlingskedjorna på ledet från leverantörerna till dem själva och vidare

till butikerna och konsumenterna. Utifrån samarbetet med de övriga leden

söker grossisterna att maximera kundnyttan, och därigenom även vinsterna,

medelst utveckling av ECR. De strategier som avser att öka kundnyttan

ligger också till grund för arbetet med att utforma förädlingskedjorna.

Målet är att de ska styras utifrån slutkundernas efterfrågan i butikerna,

vilket i slutänden är tänkt att resultera i ett efterfrågestyrt så kallat ”Pull-

system”.

Grossisterna har insett att de inte på egen hand kan maximera kundnyttan

och samtidigt vara kostnadseffektiva. Detta är ett av de incitament som

används för att driva på samarbetsprocessen med övriga led i kedjan.

Samarbetet med butikerna har skridit relativt långt och upprätthålls så långt

som är möjligt. Något direkt samarbete existerar inte mellan leverantörerna

och butikerna. I de undantagsfall samarbete existerar, är det med

grossisterna som mellanhand. Exempel på samarbeten är
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informationsutbyte och utformning av sortiment, vilket skulle kunna

förstärkas genom användandet av POS-data.

Samarbetet mellan leverantör och grossist sträcker sig till att grossisterna

tillhandahåller prognoser åt leverantörerna. Dessa ska sedan kunna leverera

de prognostiserade kvantiteterna när grossisterna lägger in sina

beställningar. I nästa kapitel kommer vi att behandla de olika delarna i

samarbetena närmare.

5.4.2 Mål & medel

Brewer & Speh (2000) har satt upp fyra huvudsakliga mål för arbetet med

förädlingskedjor. Det första målet är Reduktion av spill. Detta är något

som dagligvaruföretagen arbetar aktivt med. Vad gäller duplicering kan

företagen kapa stora kostnader för varje distributionsenhet de rationaliserar

bort. Fallföretagen har minskat antalet lagerenheter men letar aktivt efter

kostnader som kan elimineras genom att effektivisera leveransvägarna.

Även lagernivåerna har minskats under de senaste åren, mycket tack vare

nya informationssystem som prognostiserar bättre än de gamla. Att minska

lagernivåerna ger snabbt en positiv effekt på kostnadsbilden, vilket

föranlett att de arbetar kontinuerligt med att sänka nivåerna på lagren.

Arbetet med att genomföra standardiseringar är något som präglar

branschen. Samtliga fallföretag är med i ECR Sverige, vilket arbetar med

att införa standarder inom dagligvarubranschen. Syftet är att kunna sänka

kostnaderna för företagen och på så sätt även öka lönsamheten i

förädlingskedjorna. Standardiseringen har tagit sig olika former i

fallföretagen, på leverantörssidan förekommer i stor utsträckning
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användandet av EDI. I arbetet med kunder, det vill säga butiker, har

företagen instiftat speciella rutiner för beställningar.

Kvaliteten är viktig för att företagen ska kunna upprätthålla önskvärd nivå

på servicegrad och kostnader. På grund av detta har företagen noggranna

kontroller på kvalitet, främst vad gäller förpackningar. Om kvaliteten inte

är tillfredsställande kräver de av sina leverantörer att den förbättras. Vidare

uppvisar företagen i undersökningen tydliga tecken på intern kontroll av

kvalitet, vilket illustreras i mätetal som exempelvis felfrekvens.

Arbetet med Tidskompression är inte det som prioriterats främst i den

svenska dagligvarubranschen. Arbetet har istället varit fokuserat på att

effektivisera förädlingskedjorna, bland annat genom att minska

lagernivåerna, för att kunna sänka kostnaderna. Detta har dock haft som

effekt att även ”order-to-delivery” cykeln har komprimerats. Företagen

börjar att fokusera mer på faktorer såsom tid, då det inte finns samma

möjligheter att göra andra effektiviseringar längre. Genom att företagen

delger sina leverantörer information i olika former, kommer dessa att kunna

förbereda sin produktion bättre. Detta i sin tur leder till att förkorta ovan

nämnda cykel ytterligare. Sortimentsutformningen är också den ett led i att

minska lagernivåer och därmed ”order to delivery” cykeln. Detta genom att

följden av ett effektivare sortiment är att ett begränsat antal varor

lagerhålls.

Med Flexibel reaktion menas att kunna uppfylla kundernas önskemål i

form av orderhantering och produktutformning. I dagsläget fungerar

orderhanteringen i branschen smidigt, åtminstone hos grossisterna där

orderna kommer direkt in i datasystemet och bearbetas automatiskt. I

butikerna när de ska lägga in beställningarna måste de först inventera
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hyllorna och sedan skicka en elektronisk order till grossisten. Det förlöper

alltså inte lika smidigt i butikerna. För att orderhanteringen ska kunna

effektiviseras ytterligare krävs bättre datasystem. I och med att automatisk

ordergenerering kommer att införas blir förfarandet även i butik enklare

och beställningarna kommer att kunna levereras snabbare. Nämnda

förfarande löser dock inte problemen helt, eftersom det inte finns någon bra

metod för att behandla svinn i form av stöld och kassationer.

Produktutformning i form av sortimentsbyggande är långt skridet i

branschen. Som beskrivits erbjuder olika konceptbutiker skilda typer av

sortiment. När företagen utformar förädlingskedjorna i enlighet med ECR,

är utveckling av sortiment det första steget. Sortimentet ska vara både

kostnadseffektivt och samtidigt erbjuda vad konsumenterna vill ha.

Förädlingskedjorna utformas sedan för att kunna tillhandahålla sortimentet.

Vi anser att Kostnadsbesparing per enhet är det som dagligvaruföretagen

har arbetat mest intensivt med. De bedriver kontinuerligt

kostnadskontroller i verksamheten för att onödiga kostnader ska kunna

elimineras. Även arbetet med att effektivisera flödet av varor är ett steg

närmare sänkta kostnader och därigenom ökad konkurrenskraft. De tre

undersökta företagen har samtliga samordnat sina inköp för sina respektive

butikskedjor, vilket är ett tydligt tecken på kostnadsmedvetenhet.

Medvetenheten består i att stordriftsfördelar uppnås genom att

inköpsvolymerna ökar, vilket troligen också försvårar för eventuella

nyetableringar i branschen.

5.4.3 Vertikala perspektiv
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Stevens (1989) rekommenderar att styrningen av förädlingskedjor ska ske

utifrån tre vertikala perspektiv: Strategiskt, taktiskt och operationellt

perspektiv. Här behandlas dessa utifrån de förhållanden som råder i

branschen.

Vi anser att dagligvaruföretagen inte har utvecklat den strategiska

styrningen i förädlingskedjorna särskilt långt. Grossisterna har varken satt

upp klara mål eller policys för kedjorna tillsammans med leverantörerna. I

stället har det egna ledet och dess intressen prioriterats. Detta gäller även de

påfyllnadssamarbeten som har inletts med leverantörerna. Målet har varit

att sänka egna kostnader och samtidigt hålla en hög servicegrad gentemot

butikerna. Grossisterna har dock börjat tänka i ett större perspektiv och

visar tendenser på att utöka sina samarbeten med leverantörerna

Den taktiska styrningen har kommit längre i utvecklingen än den

strategiska. Företagen använder flertalet olika teknologier och metoder för

att optimera förädlingskedjorna, framför allt sin egen del däri.

Teknologierna består av olika datasystem som används till att stödja övriga

aktiviteter, däribland metoderna. Exempel på datasystem är de som

används för att lägga in order och de som används för prognostisering.

Systemen utvecklas kontinuerligt för att kunna tillvarata och använda

information mer effektivt.

Metoderna innefattar olika koncept för styrning samt samarbeten i olika

former, dessa kan också utgöra delar av koncepten. Grossisterna arbetar

oupphörligt med olika projekt för att förbättra styrningen av kedjorna. Ett

exempel är att de tillsammans med sina respektive butiker arbetar på att

införa system för att tillvarata POS-data och automatisk ordergenerering.

Ett tecken på att även den strategiska styrningen börjar bli allt mer
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utvecklad är att det finns projekt som utvärderar hur samarbetet med

leverantörerna fungerar. Detta tyder i vår mening på att viljan att utvidga

samarbetet med dessa finns. Vi ser även att projekten med leverantörsstyrd

lagerpåfyllnad är ett steg mot en mer helhetsgrundad

förädlingskedjestyrning. Det kräver tillit mellan leverantörer och grossister,

vilket föranleder närmare samarbeten mellan parterna.

Den operationella styrningen, i form av exempelvis mätning, är

funktionellt inriktad på den egna organisationen. Det har inte framgått i

undersökningen att andra mått används. Undantaget är att

dagligvaruföretagen mäter vilken servicegrad som leverantörerna håller.

Detta för att de själva ska kunna upprätthålla den nivå på servicegraden de

själva önskar. I övrigt mäts till exempel olika kostnader, lagernivåer,

leveranssäkerhet och inköpspris. Dessa mått utgår alltså helt från den egna

organisationens prestationer.

Denna nivå av styrning är den som ska tillse att den operativa

verksamheten i förädlingskedjan fungerar. I vår undersökning har vi funnit

att detta i första hand gäller de aktiviteter som sker mellan grossist- och

butiksled. I viss mån sker detta även mellan leverantörer och grossist, dock

inte i samma utsträckning som mellan förstnämnda parter. I och med att de

undersökta företagen har en något begränsad syn på sina förädlingskedjor

är kontakter längre än leverantörsledet så gott som obefintliga.

Om företagen ska lyckas med att förankra de tankar som finns på de övriga

planen, strategiskt och taktiskt, måste de se över vilka mått som används

och utvärdera dessas egentliga nytta för förädlingskedjan. I annat fall blir

det svårt, för att inte säga omöjligt, att optimera hela förädlingskedjan.

Framförallt ser vi att problem finns i kontakten mellan det egna företaget
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och dess leverantörer. Detta bygger vi på att det fortfarande finns en

konkurrenssituation företagen emellan. Denna förorsakar mer problem än

nytta i utvecklingen av förädlingskedjorna. Om företagen vill kunna

utveckla kedjorna måste de utveckla system för att dels mäta tillsammans

och dels mäta samma saker likadant. Först då kan de identifiera

ineffektiviteter och eliminera dessa.

5.4.4 Förädlingskedjornas Integrationsnivåer

Som framgått av de tre föregående kapitlen har förädlingskedjearbetet för

fallföretagen inte uppnått samma nivå, vilket i praktiken innebär att

integrationsnivåerna är olika för fallföretagen. Här avser vi att utifrån en

diskussion fastställa hur långt branschen som helhet skridit med

integrationsarbetet.

Som läget är i dagligvarubranschen idag har förädlingskedjearbetet

gentemot kunderna kommit långt. Grossisterna arbetar aktivt med att kunna

göra bra prognoser och anstränger sig även med att förbättra

distributionsvägarna ut till butikerna. Prognoserna görs utifrån flera års

statistik, vilket har lett till att de har blivit mer träffsäkra och att

lagernivåerna därför har kunnat sänkas. Att behovet av lager har minskat

har föranlett möjligheten att ta bort vissa distributionsenheter och låta andra

ta över dessas verksamhet. Detta gör att stora kostnader har kunnat sparas.

För att kunna fortskrida med detta arbete är grossisterna drivande i

utvecklingen av nya datasystem, exempelvis automatisk ordergenerering

och POS-data. Detta för att fortsätta eliminera källor till kostnader som inte

skapar värde. Utvecklingen med att styra flödet i förädlingskedjorna efter

efterfrågan fortgår sålunda.
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Arbetet med att integrera leverantörerna i utvecklingen av

förädlingskedjorna har inte kommit lika långt som samarbetet med butik.

Företagen ser fortfarande i stor utsträckning den egna organisationen som

en egen funktion, vilket kan leda till suboptimering. Grossisterna delar med

sig av information till leverantörerna i de fall där de själva upplever att de

kan ha någon nytta av det. Ett exempel på detta är att  leverantörerna får

prognoser för att dessa ska kunna leverera i tid. Om detta inte görs kan inte

grossisterna hålla den uppställda servicegraden gentemot kunderna. Det

finns dock områden som företagen i branschen inte har börjat arbeta med,

ett exempel är mätningen. Mätningen sker inom den egna funktionen, utan

direkt hänsyn till leverantörerna. När mätsystemen är olika och man inte

delar med sig av information blir mätningen funktionsinriktad och missar

helheten. Om företagen hade enhetliga system med leverantörerna skulle de

få en helhetsblick över verksamheten och därmed kunna följa hela flödet.

Detta skulle kunna leda till att de tillsammans med leverantörerna kan

uppnå stora kostnadsbesparingar. Detta eftersom de problem i kedjorna

som föreligger mellan leverantörer och grossister tydligare skulle

åskådliggöras.

Utifrån detta drar vi slutsatsen att styrningen av förädlingskedjorna inom

dagligvarubranschen befinner sig, till stor del, på Internal integration

nivån. Detta grundar vi på att kedjan mellan grossist och butik har kommit

långt i integrationen, de har väl utvecklat samarbete och leveranserna

fungerar bra. Kedjan mellan leverantör och grossist är däremot inte fullt

lika utvecklad. Påfyllningen fungerar bra med avseende på att varorna

kommer in i tid och att lagernivåerna har kunnat sänkas kraftigt de senaste

åren. Kedjan bakåt, mellan leverantör och grossist, fungerar sämre med

tanke på att det inte finns några direkta initiativ till att utveckla kedjan
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ytterligare. Viljan till samarbete med leverantörerna börjar dock spira. I och

med nya datasystem, som möjliggör framtagandet av information med

högre kvalitet, har viljan att utvidga samarbetet till att även omfatta

mätning och styrning tillsammans börjat framträda. Det är visserligen en bit

kvar till detta.

Viktigt att beakta är att gränserna för de olika integrationsnivåerna är lite

flytande. Detta gör sig särskilt påmint när analysen görs med hänsyn till

flertalet företag. Vissa fallföretag påminner mer om Functional integration

nivån medan andra tenderar att ha drag av External integration nivån.

5.4.5 Mätning av logistikaktiviteter

Företagen i branschen synes vara angelägna om att besvara frågan ”hur bra

presterar vi för våra kunder?”. Detta görs genom att mäta olika aspekter av

servicegraden gentemot butikerna, exempelvis i form av felfrekvens. Detta

visar att mycket av den interna mätningen fokuserar på att spegla kundens

upplevelser. Detta överensstämmer också med de tydliga indikationer på

stark kundfokus i de undersökta företagen, vilka vi erhållit i

undersökningen.

Den andra frågan som behandlar mätning, ”hur bra presterar våra

leverantörer för oss?”, behandlas också av de undersökta företagen. Detta

görs dock inte i lika stor omfattning som den första frågan.

Undersökningen visar att företagen inte lägger ned lika mycket kraft på

detta. Trenden tycks vara att utvärdera leverantörerna, inte att göra det

särskilt noggrant –även om det säkerligen är detta som eftersträvas.

Leverantörerna utvärderas av de undersökta företagen med hjälp av
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exempelvis mallar för leverantörsbedömning. Intervjuerna gav dock inte

svar på om huruvida dessa utvärderingar var tillfredsställande eller ej. Detta

skulle kunna tyda på att respondenterna inte riktigt kände till detta, vilket i

sin tur kan innebära att denna typ av utvärdering inte är särskilt utvecklad.

5.4.6 ECR-arbetet i branschen

Arbetet med förädlingskedjor sker inom de tre olika områden som återfinns

i ECR-litteraturen: Demand Management, Supply Management och

Enabling Technologies.

Inom Demand Management arbetar företagen med att maximera

konsumenternas nytta. Detta innefattar även arbetet med att hitta

samarbetspartners för strategiska samarbeten. I sin strävan att maximera

slutkundens nytta eftersöks leverantörer som kan leverera produkter med

rätt kvalitet. En annan viktig aspekt vi val av leverantörer är att dessa

besitter rätt form av kompetens. Detta avser kompetens i fråga om

kännedom om slutkunderna och deras preferenser, dock beaktas även andra

aspekter. Vår undersökning visar att samarbetet mellan kunder och

grossister dagligvarubranschen är väldigt nära. Oftast sker detta under klart

fastställda former, exempelvis genom kontrakt.

Inom branschen arbetas det mycket med att utforma olika

produktkategorier*. Företagen försöker finna en optimal sammansättning av

produkter inom varje kategori. Produktkategoriutformningen är också ett

led i sortimentsbyggandet, summan av samtliga produktkategorier blir

sedan sortimentet. Genom att studera marknaden samlar grossisterna
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information om vilka produkter som efterfrågas och vilka trenderna är.

Utifrån denna utformas sedan produktkategorier och sortiment. Detta sker

ofta i samarbete med leverantörerna** eftersom dessa har en god kännedom

om kunderna, produkterna och hur efterfrågan artar sig. Även andra parter

kan involveras om dessa har bättre, alternativt kompletterande,

produktkännedom.

Samtliga av de studerade fallföretagen i branschen arbetar med att utforma

butikskoncept och sortiment för sina respektive butiker. Detta förfarande är

nödvändigt eftersom små butiker inte har möjligheten att, på grund av sin

storlek, hålla samma sortiment som de större. Arbetet med att utforma de

olika koncepten för butiker är ett led i det strategiska arbetet som

grossisterna bedriver. Nämnda form av arbete klassas alltså som

produktion, i enlighet med tidigare förda resonemang.

Även Supply Management handlar om att maximera kundnyttan, dock med

ett tydligt fokus på kostnadssidan. Ett led i detta arbete är att grossisterna

ständigt försöker höja  servicegraden. Arbetet är i första hand inriktat på att

optimera varuflödet, trots detta beaktas inte hela förädlingskedjan. När

endast vissa delar fokuseras, istället för helheten, finns risken att

suboptimering uppstår. Genom arbetet med att effektivisera

förädlingskedjorna vill företagen även uppnå kostnadsbesparingar. Strävan

att integrera leverantörerna i arbetet med förädlingskedjorna har kommit

olika långt de undersökta företagen. Ambitionen är dock densamma, det

vill säga att involvera leverantörerna så långt som möjligt i arbetet. Detta

förefaller vara en lång och mycket krävande process.

                                                                                                                                                                         
* En produktkategori består av ett antal produkter som uppfyller ett likartat behov, exempelvis kaffe och
te.
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I dagsläget får leverantörerna prognoser av grossisterna och ska vara

beredda på att kunna leverera den mängd varor prognosen omfattar.

Leverantörerna hålls inte ansvariga för att inte kunna leverera, förutsatt att

detta beror på kraftiga prognosfel. Utvecklingen har ännu inte nått fram till

att låta leverantörerna ansvara för påfyllningen av lager, det vill säga VMI.

I vår undersökning har vi funnit tecken som tyder på att företagen strävar

mot denna arbetsform. För att det ska vara genomförbart krävs att

leverantörerna får tillgång till information om lagernivåerna för sina

produkter, samt att de får prognoser angående förväntad försäljning.

Företagen har ännu inte hunnit utveckla datasystem som tillåter dem att

utnyttja den säljinformation som kassaapparaterna genererar vid

försäljning.

Beställningarna från butikerna ankommer till grossisterna på elektronisk

väg efter det att personalen har scannat av streckkoder, matat in

beställningar i bärbara terminaler och sedan skickat dem via datasystemet.

Grossisterna strävar mot att utveckla butikernas beställningssystem till

automatisk ordergenerering. Med detta menas att varje gång en vara säljs,

registreras detta i kassaapparaten och skickas direkt till grossisten. Detta

resulterar sedan i en beställning av varan, när ett förutbestämt antal är

sålda.

De senaste åren har flera av grossisterna rationaliserat bort vissa

distributionsenheter. Detta gör att de totala lagernivåerna totalt sett har

minskat. När antalet distributionsenheter blir färre ökar kraven på

kedjornas effektivitet, detta för att leverans till butik ska säkerställas.

                                                                                                                                                                         
** Tillverkare av produkten.
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Grossisterna sammankopplar arbetet med Demand Management och

Supply Management genom de stödjande funktionerna som samlas i

begreppet Enabling Technologies. Begreppet handlar om att tillse att

enhetliga metoder och standarder används av samtliga led i

förädlingskedjan. Företagens medverkan i organisationen ECR Sverige är

ett led i standardiseringsarbetet. Detta genom att denna är pådrivande för

branschens framtagande av standarder. De undersökta företagens

engagemang i ovan nämnda organisation tyder på att

Grossisterna arbetar hela tiden med att utveckla nya system som ska

underlätta informationsutbytet mellan dem själva och övriga företag i

förädlingskedjan. Alla system är inte enhetliga, strävan är dock att

systemen i alla fall ska vara kompatibla med varandra. Exempelvis förordar

ECR Sverige att EDI ska vara standard för automatisk överföring av

affärsdokument och försäljningsinformation. Företagen använder sig trots

detta även av andra system för elektronisk överföring av information.

Fallföretagen har ännu inte infört automatisk ordergenerering och POS-

datasystem, arbetet är dock inriktat på att genomföra detta. Butikerna

måste, för att detta ska fungera, ha en viss typ av kassaapparater som kan

tillvarata den information som genereras när kunderna gör sina inköp.

Automatisk ordergenerering används för beställningar av varor, när

kunderna gör inköp, registreras detta i kassan och överförs automatiskt till

grossisten. Detta medför att butikerna inte behöver ägna tid åt

beställningar, förutsatt att problemet med stöld och kassation är löst .

Medelst användande av automatisk ordergenerering kan butikerna minska

sina lagernivåer kraftigt, samtidigt som de slipper att på egen hand samla in

information för beställningar. För grossister och leverantörer innebär detta
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att de får information om kommande beställningar tidigare. Därigenom kan

de planera sina verksamheter bättre och eventuellt sänka sina lagernivåerna.

Genom POS-datasystemet samlas information som kan användas till

statistik. Statistiken kan användas till allehanda analyser, till exempel för

att prognosticera efterfrågan eller för att se vilka produkter som efterfrågas

i olika delar av landet. POS-data kan även användas till andra saker,

exempelvis för att följa produktintroduktioner i realtid. Framgår det att

efterfrågan på en viss produkt är betydligt större än väntat kan

leverantörerna snabbt meddelas och produktionstakten ökas.

Varubeställningar från leverantörerna sköts av grossisterna med hjälp av

olika datasystem. Leverantörerna får på elektronisk väg prognoser, ofta

dagligen, av grossisterna. Prognoserna visar hur mycket leverantörerna ska

vara beredda att leverera under kommande period. Utifrån prognoserna

planerar de sedan sin produktion och är beredda att leverera när de verkliga

beställningar inkommer. All information om försäljningen i butik går via

grossistledet, leverantörerna har alltså inte möjligheten att göra egna

prognoser baserat på försäljningsdata. När systemen för automatisk

ordergenerering och POS-data tas i bruk kommer dock även leverantörerna

erbjudas att ta del av informationen. Först då får dessa möjligheten att göra

egna analyser och prognoser utifrån försäljningen i butik. Leverantörerna

kan givetvis göra prognoser i dagsläget också, dock inte på nämnda form

av information.

Arbetet med märkning av varor medelst streckkoder är långt skridet. Inom

branschen har varje produkt, till exempel Cloettas ”Plopp”, samma

streckkod, oavsett till vilken leverantör den levereras. Arbetet med

streckkoderna underlättar bland annat inköps- och fakturaverifiering mellan
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leverantörerna och grossisterna. Produkternas artikelnummer, som skiljer

sig mellan daglivaruföretagen, är sedan kopplade till streckkoderna, vilket

bland annat underlättar hantering och identifiering av varor i lager.

Möjligheten att spåra varorna under leverans finns ännu inte hos de svenska

dagligvaruföretagen. Meningen är dock att system för detta ska utvecklas.

Grossisterna anser att det är viktigt med fullständig kontroll på varorna, för

att leveranserna ska kunna säkerställas.

Den gemensamma nämnaren, vad gäller mätningen inom

förädlingskedjorna i branschen, är att de inte använder enhetliga system

med leverantörerna. Det finns dock ett undantag, samtliga fallföretag

framhåller måttet servicegrad framför andra mått. För att företagen ska

kunna hålla den servicegrad de har som mål, krävs det att leverantörerna

håller en som är något högre. Övrig verksamhetsstyrning, avseende olika

typer av mått och system, sker inte i samarbete med leverantörerna. Enligt

vad som beskrivits ovan existerar vissa samarbeten i inom olika områden.

Vad beträffar styrning genom mätning inom förädlingskedjan, ser de enbart

till den egna funktionen och hur denna presterar gentemot butikerna.

I och med att nya datasystem implementeras och nya samarbeten kommer

till stånd visar dagligvaruföretagen på en vilja att utvidga sina samarbeten,

för att på så sätt utveckla sina förädlingskedjor. Detta gäller även

mätningen och styrningen av kedjan. Företagen har insett att gemensam

styrning och mätning inte enbart kan ske internt om de vill minska

kostnaderna i så stor utsträckning som möjligt. Genom att få den helhetssyn

som en ökad integrering innebär finns även möjligheterna att utveckla

påfyllning.
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5.5 BSC för Dagligvaruföretag

I detta kapitel undersöker och diskuterar vi hur ett styrkort skulle kunna

utformas och användas i relationen mellan leverantör och grossist inom

dagligvarubranschen. Vi utgår ifrån den beskrivning av branschen vi gav

form åt i kapitel 5.4. Vid utformningen av styrkortet behandlas först

förädlingskedjestrategin, det vill säga styrkortets vision, och de olika

perspektiven separat. Därefter avhandlas kritiska framgångsfaktorer och

mätetal i samband med varje perspektiv. Avslutningsvis förs diskussionen

kring lämpliga handlingsplaner och orsak-verkan samband.

5.5.1 Styrkortets roll

I inledningskapitlet diskuterade vi BSC möjliga förtjänster i ett eventuellt

användande av konceptet mellan företag inom förädlingskedjor. Här ska vi

illustrera hur styrningen av förädlingskedjor inom dagligvarubranschen kan

kopplas ihop med BSC för att nå en effektivisering av kedjorna.

Som framgått av branschanalysen upprätthålls redan ett nära samarbete

mellan grossister och butiker för att maximera kundnyttan. Arbetet dessa

emellan utvecklas kontinuerligt och några direkta problem föreligger inte

med samarbetet, sett utifrån grossistens synvinkel, tvärtom ses istället

möjligheter. Däremot finns det klara brister i samarbetet mellan grossister

och leverantörer. Det återfinns vissa spänningar bland annat eftersom de

samarbeten som finns tenderar att vara krav från leverantörernas sida. En

attitydförändring börjar dock infinna sig och grossisterna har börjat inse

vikten av att samarbeta med leverantörerna. För att samarbetet mellan

grossist och leverantör ska fungera effektivt krävs att båda parter möts och
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för diskussioner. Diskussionerna ska föras ur ett förädlingskedjeperspektiv

och inte, vilket vi visat på är vanligt, ur ett företagsperspektiv. För att

underlätta detta arbete föreslår vi ett användande av styrkort i relationerna

mellan grossist och leverantör i kedjan, eftersom det är den relationen som

fokuseras främst från grossisternas sida. BSC ska användas för att

omvandla de annars oklara och individuella strategierna till en gemensam

strategi, eller vision som det benämns i styrkortssammanhang, för det

aktuella förädlingskedjesamarbetet. Vi åsyftar här en gemensam vision för

själva samarbetet, inte för verksamheterna i övrigt. Visserligen kan nämnda

vision också komma att spegla parternas individuella strategier, även om

detta inte är det primära syftet med vår styrkortsmodell. Det är viktigt att nå

samförstånd och undvika krav, vilket kan störa samarbetet. Det

gemensamma styrkortet är tänkt att fungera som ett medium för

diskussioner kring strategi, mätning och gemensamma mål som sätts upp

för samarbetet. Genom detta ska funktionella hinder överbryggas och

vinster för inblandade parter genereras och fördelas. Det kan mycket väl

tänkas att det största bidraget, som vårt förslag på BSC ger, är just

framtagningsprocessen, vilket också poängteras av BSC:s företrädare.

Vårt styrkorts främsta roll är, som nämnts, att fokusera en verksamhet i en

viss riktning och visa vad företagen i samarbetet gemensamt ska

eftersträva. Vi kommer därför att visa hur det gemensamma styrkortet kan

användas för att bryta ned den gemensamt framtagna samarbetsstrategin till

operativ nivå, detta med förädlingskedjetankarna som utgångspunkt (figur

5.1). Vår tanke är att styrkortet ska konstrueras och användas av två parter

tillsammans, det vill säga grossist och leverantör. Det är alltså inte frågan

om ett styrkort för en grossist och dennes samtliga leverantörer, utan ett

styrkort för varje relation med de leverantörer som grossisten arbetar med.

Styrkortet är sålunda tänkt att fungera som ett ramverk för samarbete
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mellan två parter. Vi är medvetna om att detta skulle kunna utgöra ett

problem, ifråga om nyttan kontra kostnader för detta förfarande. På grund

av detta förespråkar vi ett användande av denna form av styrkort i första

hand med större och viktigare leverantörer. För att arbetet med denna form

av styrkort ska fortlöpa på ett relativt friktionsfritt sätt är det viktigt att

företagen skapar rutiner för framtagande av det samma. Dessa rutiner ska

avse själva förfarandet vid framtagandet, det är alltså inte fråga om något

standardiserat styrkort för samtliga relationer. Rutiner, i nämnda

bemärkelse, menar vi skulle leda till att arbetsprocessen effektiviseras och

att kostnaderna därmed skulle kunna minskas. Omkring styrkortet ska

diskussioner föras, samtidigt som förädlingskedjearbetet utvärderas. För

detta krävs interorganisatoriska grupper som arbetar med koordination av

gemensamma intressen och aktiviteter. I det gemensamma verktyg som

styrkortet utgör, är det viktigt att innefatta så många som möjligt av de

delar som påverkar förädlingskedjans prestation. Därför är det viktigt att

beakta de områden som ECR behandlar, det vill säga: Demand

Management, Supply Management och Enabling Technologies.

Figur 5.1: ”Koppling mellan kedjetänkande och BSC”
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Det är viktigt att ta hänsyn till hur spridningen av känslig information om

verksamheterna sker. Detta problem kan tänkas uppstå då leverantörerna

samarbetar med flera organisatoriskt åtskilda grossister, vilka agerar i

konkurrens med varandra. Viss information, till exempel angående

styrning, bör inte komma konkurrenter tillhanda. Därför måste regler

införas för hur information ska hanteras och vilka som ska ha tillgång till

känslig information.

Innan dess att ett samarbete kan komma till stånd, måste grossisterna

utvärdera vilka leverantörer som är aktuella att samarbeta med. Potentiella

samarbetspartners bör främst vara större leverantörer med stor inverkan på

den egna verksamhetens resultat och prestationsförmåga.

Samarbetspartnerna ska alltså vara av strategisk betydelse, vilket

förmodligen innebär att många av de mindre leverantörerna kan komma att

exkluderas. Valet av samarbetspartner är viktigt eftersom upprättande och

underhåll av ett styrkort är resurskrävande, både vad gäller tid och pengar.

När samarbete påbörjats, och kan anses vara väl fungerande, kan det vara

aktuellt att utvidga detta med ytterligare parter, förslagsvis leverantörernas

leverantörer. Detta faller dock utanför denna undersöknings ramar. En

annan viktig faktor, som också delvis ligger utanför nämnda ramar, är att

samarbete med flera leverantörer kan tjäna på att samordnas. Detta för att

på så sätt uppnå stordriftsfördelar, exempelvis vad gäller transporter,

mätning av aktiviteter eller val av lämpliga datasystem. Nämnda

stordriftsfördelar innefattar inte vårt föreslagna styrkort, vilket bör hållas

åtskiljt från detta resonemang och som vi därför inte för någon djupare

diskussion kring.

En omständighet som kan ha en begränsande inverkan på användbarheten

av vår föreslagna modell, är makten i relationen. Detta avser att det i
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förhållandet mellan grossist och leverantör troligen finns en part som är

mer beroende av den andra parten, än omvänt. Detta utgör dock inget större

problem om grossistledet har makten, eftersom det är utifrån detta vår

modell är utformad. I de fall där leverantören har makten, det vill säga där

grossisten är beroende av leverantören, kan modellen sålunda påverkas.

Exempelvis kan ett dylikt förhållande resultera i att leverantören inte

uppmärksammar några ytterligare incitament till att förstärka samarbetet

med grossisten. Detta genom att leverantörens produkter är så pass

efterfrågade att det ligger i grossistens intresse att tillgodose leverantörens

krav. Vi menar dock, trots vårt uttalade fokus på grossistledet, att samtliga

parter oavsett maktbalans har mycket att vinna på styrkortsanvändning i

den form vi förespråkar. Förtjänsterna torde gestalta sig i form av

exempelvis bättre och mer exakt information för utvärdering och

uppföljning, bättre produktionsunderlag samt lägre lagernivåer och

kostnader.

5.5.2 Utformning av styrkortet

Den diskussion som förs kring styrkortet är relativt omfattande vad gäller

de kritiska framgångsfaktorerna och mätetalen. Med detta menar vi att vi

valt att ta upp fler mätetal och, framförallt, kritiska framgångsfaktorer än

brukligt är vid utformningen av ett styrkort. Vi har valt att utforma

styrkortet på detta sätt, eftersom vi avser att ge flera förslag på faktorer att

använda vid en eventuell utformning. Detta grundas på tanken om att

vision och strategiska mål ska vara situationsanpassade. De kritiska

framgångsfaktorer och mätetal som lyfts fram, ser vi som ett relevant urval

utifrån den förädlingskedjeteori vi tidigare använt i referensramen.
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För att underlätta beskrivningen av och förståelsen för styrkortet har vi i

figur 5.2 illustrerat dess utseende.

Figur 5.2: ”Förslag på generell modell för BSC i förädlingskedjor”
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Om samarbete inleds med exempelvis Kellogg´s, vilka antas ha en jämn

efterfrågan på sina produkter året runt, är det lämpligt att utforma ett

samarbete som fokuserar på kostnader framför flexibilitet.

Om styrkortet ska utformas i samarbete med till exempel GB Glass är

flexibilitet i kedjan viktigt, eftersom efterfrågan kommer att påverkas

kraftigt beroende på om det blir en ”glassommar” eller en regnig sommar.

Flexibilitet krävs även för att kunna hantera de säsongssvängningar som

existerar. Viktigt är att kunna anpassa kapaciteten till efterfrågan för att

resursanvändandet ska kunna maximeras. Kostnaderna kommer inte sättas i

fokus lika starkt som i en kostnadsorienterad förädlingskedjerelation.

Inom dagligvarubranschen är, som framgick i undersökningen, låga

kostnader och service det som främst fokuseras, vad gäller merparten av

produkterna. Företagen måste dock vid bestämmandet av strategier beakta

produkternas egenskaper och efterfrågemönster. Det är alltså inte en

självklarhet att alla samarbeten ska vara inriktade på kostnadssidan, även

om kostnaderna självklart är viktiga även vid flexibelt inriktade

samarbetsstrategier. Den övergripande strategin måste fastställas från

samarbete till samarbete.

Eftersom det är lågkostnads- och serviceaspekten som är viktigast, har vi

valt att visa hur ett styrkort med inriktning på låga kostnader kan utformas.

Vi avser även att föra en diskussion kring de olika delarna och hur dessa

kan anpassas beroende på strategiska val. Detta för att fånga upp aspekter

som är viktiga för förädlingskedjan, oavsett den strategiska inriktningen.

Den vision vi valt att utforma styrkortet efter lyder:
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Med inriktning på bra service och maximering av konsumentnyttan ska vi

genom samarbete utveckla och styra den mest kostnadseffektiva

förädlingskedjerelationen inom dagligvarubranschen.

5.5.4 Perspektiv

Kaplan & Norton (1996) föreslår i sin ursprungsmodell fyra olika

perspektiv: Finansiellt, kund, process samt förnyelse & utveckling. Notera

att vi valt att benämna det tredje perspektivet process och inte interna

processer. Detta grundas på att det i förädlingskedje-sammanhang kan vara

missvisande, och därmed en källa till missförstånd, att benämna

perspektivet interna processer, då det handlar om att utveckla kedjor som

sträcker sig genom fler än ett företag. Vi ser att alla perspektiv fyller en

strategisk funktion och har därför valt att använda oss av samtliga i

utformningen av styrkortet.

Vid våra diskussioner kring utformandet av lämpliga perspektiv

diskuterade vi lämpligheten av att använda ett samarbetsperspektiv. Vi

valde dock att inte inkludera detta, eftersom vi anser att övriga perspektiv

täcker in de strategiskt relevanta områden som är aktuella i

undersökningen. Att enbart använda sig av Kaplans & Nortons (1996)

ursprungsperspektiv är inte någon självklarhet. Exempelvis påpekade Nils-

Göran Olve vid vår intervju med honom att perspektiven ska ha en

strategisk betydelse, annars uppfyller de ingen relevans i styrkortet och bör

följaktligen uteslutas.
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Vi har alltså funnit det finansiella-, kund-, process- samt förnyelse- &

utvecklingsperspektivet som lämpliga för en förädlingskedja i

dagligvarubranschen.

5.5.5 Förnyelse- & utvecklingsperspektivet

I nedbrytningsprocessen av styrkortet är nästa steg att finna lämpliga

strategiska mål som är i paritet med visionen. När samtliga strategiska mål

är uppfyllda ska alltså även visionen vara uppfylld. Liksom övriga delar av

styrkortet tas de strategiska målen fram av grossisten och leverantören

tillsammans. Eftersom vi inte utgår från någon konkret verksamhet och inte

har tillgång till några siffror skriver vi endast vad som bör mätas och utan

att ange konkreta mål.

I samarbetet innefattas att tillsammans utveckla förädlingskedjerelationen

så att den blir mer effektiv, oavsett om samarbetet är inriktat på låga

kostnader eller flexibilitet. Det är dock viktigt att företagen

uppmärksammar att det kan vara olika aspekter i verksamheterna som ska

beaktas, beroende på den framarbetade visionen. En annan viktig del är att

parterna ska kunna utvecklas och verka effektivt i samklang även i

framtiden. Inom förnyelse- & utvecklingsperspektivets ramar ska

förutsättningarna för framtiden skapas, det kan handla om att genom

samarbete utveckla standarder, datasystem, metoder, utbilda personalen

och så vidare. Det handlar alltså om att utveckla Enabling Technologies

och ur detta härstammande områden. Som vi ser det är integration

nyckelordet i perspektivet. Om parterna inte kan arbeta nära varandra och

därigenom samordna verksamheterna, teknologierna och metoderna kring

flödet, kan de inte heller uppnå de fördelar som samarbetet bör leda till.
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Oavsett vilken visionen är, eller förädlingskedjestrategin i det här

sammanhanget, kommer integrationsgraden att vara av yttersta vikt. Därför

anser vi att integrationsgraden External Integration är ett lämpligt

övergripande strategiskt mål inom förnyelse & utvecklingsperspektivet.

Att sätta external integration som mål kan tyckas vara något märkligt

eftersom detta begrepp i sitt ursprung avser en hel förädlingskedja, emedan

vårt styrkort avser relationen mellan endast två parter i en kedja. Att vi trots

detta valt att använda nämnda integrationsgrad som mål kan försvaras

genom att beskåda den förädlingskedja som ECR-litteraturen påvisar. I

denna inkluderas endast leden leverantör – grossist – detaljist –

slutkonsument. Vår undersökning visar att relationen grossist – detaljist i

dagsläget håller en hög nivå av integrationsgrad, samtidigt arbetar också

samtliga fallföretag med att förbättra densamma. Kedjerelationen detaljist –

slutkonsument håller också den en hög nivå, sett ur de undersökta

enheternas perspektiv, samtidigt som den är föremål för ständig utveckling.

Vi menar att dessa två relationers utveckling och framgång har sin grund i

den kvarvarande relationen, det vill säga leverantör – grossist, vilken

sålunda inverkar på hela kedjans integrationsgrad. Detta får till följd att vi

anser det vara rimligt att sätta upp en kedjeintegrationsgrad som ett

långsiktigt mål för sistnämnda relation.

De kritiska framgångsfaktorerna ska härledas ur de strategiska målen.

Dessa visar de viktigaste områdena inom varje perspektiv. Genom effektivt

arbete med dessa ska sedan det strategiska målet inom respektive

perspektiv kunna realiseras. Strategierna omvandlas till taktik, de visar

alltså hur företagen ska arbeta. De faktorer parterna kommer fram till ska

inte vara helt specificerade, alltså inte vara några mått, utan av en mer

generell karaktär.
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Förnyelse- & utvecklingsperspektivet fokuserar på vad som krävs för att

företaget ska vara konkurrenskraftigt även i framtiden. Kritiska

framgångsfaktorer som kan vara aktuella är bland annat införandet av

standarder, datasystem, kundanpassningar, sortiment eller enhetliga

metoder. När de mer samarbetsrelaterade aspekterna beaktas är tillgång till

information, anträffbarhet, relationer och/eller genomförande av

gemensamma aktiviteter viktiga faktorer att ha i åtanke. När de slutgiltiga

faktorerna fastställs måste utvecklingen av teknologier på området beaktas,

för att felsatsningar ska kunna undvikas.

Vi diskuterade oss fram till fem kritiska framgångsfaktorer som vi anser

vara av högsta relevans inom perspektiven. De vi kom fram till för detta

perspektiv är mätning, datasystem, tillgänglighet, utbildning och utveckling

av det fysiska flödet. Med mätning menar vi att samtliga involverade parter

måste använda sig av enhetliga mätsystem. Ett aktuellt exempel är ABC-

kalkylering, vilket rekommenderas i förädlingskedjesammanhang. Det är

dock inte enbart mätsystemet som är viktigt inom området, utan även hur

beräkningarna sker. Med detta menas att de olika mätetalen, vilka tas fram i

nästa steg, ska definieras på samma sätt av alla inblandade. Om detta ej är

fallet lägger de inblandade, troligtvis, olika betydelse i mätetalen och risken

finns att arbetet koncentreras på fel saker.

Med datasystem refererar vi främst till mjukvarusidan. Det viktiga är att ha

system som är kompatibla med varandras och program som är vitala för att

samarbete och informationsutbyte ska fungera. Det gäller alltså att utveckla

enhetliga standarder för inblandade parter. Det är viktigt att analysera vilka

behov som finns och kan tänkas infinna sig framöver. Exempel på vad

systemen ska klara av är hantering av POS-data och automatisk



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

166

ordergenerering. I och med samarbetet blir det även aktuellt med system

som kan överföra nödvändig information till rätt personer. De anställda ska

inte behöva sålla bland informationen i onödan. Det sista som nämndes

med informationsöverföringen kan även kopplas till tillgänglighet. Med

tillgänglighet menas, förutom att ha tillgång till rätt information medelst

datasystem, att kunna få tag i personer i den andra organisationen vid

behov samt att begränsa antalet kontaktpersoner. Att minska antalet

kontaktpersoner är viktigt eftersom det är en av nycklarna till att kunna

samarbeta effektivt och vårda relationerna.

Utveckling av det fysiska flödet står för den övergripande planeringen vad

gäller fysiskt flöde. Med detta menas att det handlar om att planera hur de

fysiska momenten i kedjerelationen ska kopplas samman, för att external

integration nivån ska kunna uppnås. Detta är även en förutsättning för att

kunna bestämma hur aktiviteterna runt om ska organiseras samt för att

avgöra vilka datasystem som är viktiga. Utvecklingen av det fysiska flödet

är lika tidskrävande att planera, som det är väsentlig för hur arbetet ska

komma fungera senare.

Utbildning är relevant för att personalen ska kunna hantera de olika data-

och mätsystemen samt kunna arbeta för att utvecklingen av

förädlingskedjan löper i rätt riktning. Detta är alltså en förutsättning för de

övriga kritiska framgångsfaktorerna inom förnyelse- &

utvecklingsperspektivet.

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är ta fram lämpliga mätetal på

operativ nivå som återspeglar de viktiga aspekter som framhävts i

perspektivet. Mätetalen fungerar som indikatorer för styrningen, om fel

områden prioriteras ger det utslag på indikatorerna och åtgärder kan vidtas.
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Därför är det av yttersta vikt att mätetalen återspeglar de kritiska

framgångsfaktorerna. Vi har tagit fram fem stycken mätetal för varje

perspektiv. De som vi fann mest relevanta för förnyelse- &

utvecklingsperspektivet är integrationsgrad, tillgänglighet till information,

antal genomförda projekt, investeringar i utvecklingsprojekt samt

utbildning.

Integrationsgraden återspeglar hur långt företagens samarbete har skridit.

Det gäller för parterna att enas om hur utvecklingen av

förädlingskedjerelationen skall ske, steg för steg, från baseline till external

integration. Samtidigt är det också viktigt att noga definiera de olika

graderna av integration, så att samtliga parter i kedjan är ense om detta.

Tillgängligheten till information indikerar hur långt i utvecklingen

informationsutbytet har kommit. Mätningen ska visa om rätt personer får

tillgång till den information de behöver för att sköta sitt arbete. Detta är

relevant främst för det interorganisatoriska samarbetet. För att mätningen

ska kunna ske effektivt bör det finnas så kallade ”open books”, det vill säga

tillgång till parternas redovisning. Det handlar även om att få tillgång till

POS-data och liknande för att kunna se hur efterfrågan utvecklas.

För att integrationsarbetet ska fortskrida krävs att flertalet

interorganisatoriska projekt genomförs. I den kritiska framgångsfaktorn

logistikstruktur fastställs vilka projekt som ska genomföras, i vilken

ordning och när de ska vara klara. I antal genomförda projekt ska det

stämmas av om projekten blir klara i tid. Om mätningen visar att det finns

svårigheter att genomföra projekten måste det fastställas vilka åtgärder som

ska vidtas för att åstadkomma förbättringar i projekteffektiviteten.
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I investeringar slås det fast vilken av parterna som ska investera, hur

mycket och i vad. Detta är viktigt för att fastställa hur kostnaderna för de

olika projekten ska fördelas mellan parterna. Användningen av mätetalet

investeringar ger även en kostnadsbild för projekten.

Utbildning ska kopplas till hur många utbildningstimmar de anställda får.

Det är viktigt att ge utbildning till de anställda så att dessa lär sig de nya

system, program och metoder som det nya sättet att arbeta medför. I annat

fall är övriga ansträngningar till ingen nytta.

5.5.6 Processperspektivet

Processperspektivet behandlar de löpande aspekterna i verksamheten, eller

rättare sagt förädlingskedjerelationen. Det administrativa och fysiska flödet

är de delar som främst sätts i fokus. Perspektivet omfattar de delar som

Supply Management, inom ECR, fokuserar på. Att styrkortet är utformat

för en förädlingskedjerelation visar sig därmed främst i

processperspektivet. Detta märks även genom att de fyra målen för styrning

av förädlingskedjor* främst kommer in under detta  perspektiv.

Vi har valt order cycle time som strategiskt mål. Målet är anpassat till den

lågkostnadsstrategi som vi kunnat skönja hos dagligvaruföretagen,

samtidigt som det har ett fokus på service. Genom att minska order cycle

time sänks kostnaderna samtidigt som servicen ökar. Det är viktigt att

måttet är rätt definierat. Vi definierar måttet som tiden från dess att en

order läggs till dess att den levereras. I detta inkluderas tiden det tar för

ordern inkomma till grossisten, bearbetas hos denne samt tiden det tar för
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leverantören att leverera produkten till grossisten och vidare till kund.

Order cycle time täcker alltså in den tidsmässiga aspekten hos både grossist

och leverantör, samtidigt som det är kopplat både till det fysiska och till det

administrativa flödet. Kostnader påverkas genom att bland annat arbetet

med att sänka lagernivåer ger genomslag samtidigt som transporter

effektiviseras. Servicen gentemot butik förbättras i och med kortare

leveranstider och gentemot kund genom att öka tillgängligheten av varor i

butik.

Processperspektivets kritiska framgångsfaktorer ska framhäva det

väsentliga vad gäller en effektiv varuförsörjning. Självklart ska detta göras

med förädlingskedjans övergripande strategi och det strategiska målet för

perspektivet i åtanke. Supply Management tankarna och de fyra målen för

förädlingskedjor är centrala vid valet av framgångsfaktorer. De kritiska

framgångsfaktorer vi valt att framhäva är kvalitet (reduktion av spill),

tidskompression, efterfrågestyrning, informationsutbyte samt

kostnadsbesparingar.

Kvalitet är viktigt för att inga störningar ska uppstå i flödet. Om störningar

i form av kvalitetsbrister uppstår blir order cycle time längre, eftersom

tillgängligheten på varor blir sämre. Som vi ser det är kvalitet viktigt att

arbeta med vad gäller system, program, mätning och förpackningar.

Tidskompression handlar om att effektivisera ledtider i det fysiska och

administrativa flödet. För samtliga ledtider är det viktigt att ta hänsyn till

aktiviteterna både separat och i sin helhet. När aktiviteterna studeras

separat beaktas hur exempelvis hanteringar av order eller samordning av

                                                                                                                                                                         
* Reduktion av spill, tidskompression, flexibel reaktion och kostnadsbesparing per renhet (se kapitel
3.1.4)
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transporter kan göras bättre. På det övergripande planet handlar det i

motsvarande fall om att till exempel bedöma om orderhanteringen

verkligen måste ske både hos grossist och leverantör, eller om det räcker

med att leverantören tar emot ordern direkt från butikerna. Vad gäller

transporter kan det handla om att minska antalet omlastningspunkter, eller

att två geografiskt närbelägna leverantörer kan samordna transporterna till

grossisten.

Efterfrågestyrningens mål är att inte tillverka eller lagerhålla några

produkter förrän det verkligen finns något behov av dessa. Det gäller här att

utveckla metoder för bra prognostisering. Ju bättre företagen lyckas med att

bedöma efterfrågan desto senare kan varorna tillverkas, samtidigt som allt

lägre lagernivåer krävs. Inom dagligvarubranschen är efterfrågestyrning

även viktigt ur kvalitetssynpunkt, eftersom många av produkterna är

färskvaror.

Att informationsutbytet fungerar tillfredsställande är en förutsättning för att

arbetet skall fungera väl. Om informationsutbytet inte är fungerande går det

heller inte att ha gemensam mätning eller koordinera flöden effektivt.

Fokuseringen på informationsutbytet bör främst vara mellan

organisationerna, där olika former av problem vanligen uppstår.

Kostnadsbesparingar visar hur långt effektiviseringsarbetet skridit. När

kedjorna blir effektivare och integrationen kommit längre i utvecklingen

ger detta även utslag på de kostnader som uppstår i samband med

varuförsörjningen. Låga kostnader är viktigt i en bransch som

dagligvarubranschen för att överhuvudtaget kunna hävda sig på marknaden.

Detta eftersom marginalerna är små och tillväxten liten. För mätningen av

kostnaderna rekommenderas att använda ABC-kalkylering.
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De fem mätetal vi valt att använda i processperspektivet är order cycle

time, prognoskvalitet, kvalitetsbrister, kostnadsbesparingar per enhet samt

cash-to-cash cycle.

Order cycle time, som vi beskrev innan i egenskap av strategiskt mål, är det

mest väsentliga av mätetalen, detta då det uppfångar alla aspekter som

måste uppfyllas för att det strategiska målet ska kunna nås.

Prognoskvalitet handlar om förmågan att genomföra prognoser som ligger i

paritet med efterfrågan på produkterna. Mätningen sker genom att jämföra

prognoserna med det verkliga utfallet. Utifrån de upplevda bristerna i

prognoserna kan sedan tekniker för prognostisering vidareutvecklas och

förbättras.

Uppkomna kvalitetsbrister skall lokaliseras och bedömas för att dessa ej

ska kunna uppstå på nytt. Det handlar alltså om förebyggande arbete som

skall hjälpa till att effektivisera fysiska och administrativa flöden.

Kostnadsbesparingar per enhet fungerar som en indikator, vilken påvisar

om effektiviseringsarbetet är riktat mot rätt åtgärder. Det vill säga åtgärder

som inte bara effektiviserar flöden, utan även ger ett positivt genomslag på

ekonomin. Om så är fallet kommer kostnaderna att sjunka i och med

effektiviseringsarbetet.

Cash-to-cash cycle knyter an till flera viktiga processer. Mätetalet omfattar

tiden det tar från och med att inköp görs till dess att betalning från kund

erhållits. Det är alltså viktigt att samarbetet mellan leverantör och grossist
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fungerar effektivt, för att kunna nå bra resultat gällande cash-to-cash cycle.

Både administrativa och fysiska processer omfattas i detta.

5.5.7 Kundperspektivet

Vi anser att både kund, alltså butik, och slutkonsument bör beaktas i

kundperspektivet. Detta även om grossisten är den egentliga kunden i den

aktuella relationen. Vi har dock valt att fokusera på nämnda former av

kunder eftersom grossisten i mångt och mycket endast agerar som en

mellanhand. Vårt resonemang förs med den bakomliggande tanken att

grossist och leverantör tillsammans eftersträvar att uppfylla efterföljande

leds önskemål. Butikerna skall till exempel få en viss service och erbjudas

ett visst sortiment, medan konsumenterna ska vara nöjda med det utbud

som står till förfogande. Detta handlar alltså om Demand Management i

första hand. För att kunna maximera kundnyttan måste även butikerna ges

god betjäning. Det strategiska målet anser vi bör fokusera på

konsumenterna eftersom det är dessa som i slutänden är avgörande för

framgången. Vi har därför valt konsumentnytta som strategiskt mål.

De kritiska framgångsfaktorerna ska formuleras med båda parters behov

i fokus. De faktorer vi identifierat är optimering av sortiment, nöjda

kunder, servicegrad, kundanpassningar samt informationssystem.

Optimering av sortiment beaktar två aspekter. För det första skall det

sortiment som erbjuds tillfredsställa konsumenternas behov. För det andra

ska produkterna som erbjuds uppfylla befintliga lönsamhetskrav. Det gäller

alltså att finna den optimala mixen av produkter ur båda aspekterna.
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Med nöjda kunder vill vi trycka på vikten av att känna till konsumenternas

behov och hur dessa upplever varorna. Detta är även viktigt när sortimentet

ska optimeras. För att kunna samla informationen är

marknadsundersökningar aktuella samtidigt som det är lämpligt att ta till

vara på de åsikter konsumenterna lämnar i butiker samt på eventuella

kundservicelinjer.

Servicegraden förtäljer i vilken mån produkterna ställs till butikernas

förfogande som avtalat. Genom en bra servicegrad ges butikerna

möjligheten att ha varorna i butik när kunderna efterfrågar dessa. Finns inte

varorna tillgängliga består risken av att konsumenterna ej gör planerat

inköp eller går till någon konkurrent. Servicegraden är således viktig för att

kunna optimera konsumentnyttan.

Det är också viktigt att vara lyhörd angående butikernas behov. Det kan

exempelvis vara aktuellt att anpassa förpackningarnas storlekar till

efterfrågan. Genom kundanpassningar kan kapitalbindningen minskas,

samtidigt som kundernas behov tillfredsställs.

Informationssystem är viktiga till stöd för kommunikationen mellan butiker

och grossist/leverantör. Ett exempel är automatisk ordergenerering som

leder till ökad inköpskvalitet samtidigt som mindre arbete krävs ute i

butikerna.

De mätetal vi tagit fram relaterar samtliga till att förbättra situationen för

butiker och konsumenter. Mätetalen är NKI, vara på hyllan, anpassningar,

servicegrad och lagerutrymme.
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NKI (Nöjd Kund Index) återger hur nöjda kunderna är med de produkter

som ställs till förfogande. Måttet tar upp aspekter om produkterna enskilt,

produktmixen samt förpackningarna. Måttet är kanske inte helt pålitligt vid

jämförelse under kortare tid men på längre sikt kommer en tydligare

relevans att framträda.

Vara på hyllan refererar till förmågan att kunna erbjuda varan i butik.

Under den tid varorna inte finns tillgängliga kan dessa självklart inte heller

säljas, varför detta mått är viktigt.

Andelen anpassningar visar hur många av de inkomna förslagen till

förbättring som realiseras. Det är viktigt att anpassa sig till butikernas

kunskaper då dessa har nära kontakt med slutkonsumenterna och känner

deras behov. Samtidigt gäller detta butikernas behov vad gäller

förpackningar och liknande.

Servicegrad har redan omnämnts under de kritiska framgångsfaktorerna

men ännu inte definierats som mått. Vi definierar servicegraden som

andelen i tid ankomna leveranser som motsvarar de orderrader butikerna

har beställt. Servicegraden omfattar således både aspekter som att erbjuda

effektiva transporter och materialhantering hos grossisten, alternativt

leverantören, som ansvarar för leveransen. För att servicegraden skall

kunna upprätthållas är det därför av yttersta vikt att även prognoserna är

korrekta.

Om samtliga flöden fungerar friktionsfritt och styrs av efterfrågan ska

butikerna egentligen inte behöva ha någon lageryta kvar. Då skulle

butiksytan, den yta där varor erbjuds, bli större och utbudet av produkter
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kunna öka, vilket i sin tur leder till ökad omsättning. Detta ligger en bit in i

framtiden men bör vara något för grossister och leverantörer att eftersträva.

5.5.8 Finansiella perspektivet

Det finansiella perspektivet är en konsekvens av arbetet med de övriga

perspektiven. Vi ser detta som något av en indikator på om arbetet med de

andra perspektiven fungerar som det ska samt om styrkortet är rätt

utformat. Om det inte finns kausala samband mellan de faktorer som valts i

styrkortet, ger det löpande arbetet inte någon direkt effekt på resultatet. För

att ett samarbete ska fortleva är det avgörande att en viss avkastning kan

erhållas. Därför anser vi att det strategiska målet för det finansiella

perspektivet bör vara ett avkastningsmått som kan relateras till

förädlingskedjerelationens ekonomiska effektivitet. Vi har valt relationens

ROCE* som strategiskt mål för perspektivet.

I det finansiella perspektivet ska relevanta ekonomiska hänsyn tas. Där ska

det även framgå hur de fördelar som genereras, till exempel i form av lägre

kostnader, ska fördelas. Liksom i de övriga perspektiven är det viktigt att

beakta att det är ett samarbete som utformas och att båda parterna ska

kunna påverka samt ha förtjänster av det som åstadkoms. Vi har valt

tillväxt, lönsamhet, kostnader, inpris och utpris som kritiska

framgångsfaktorer.

Tillväxt betonar relevansen av ökad försäljning av produkterna. Genom att

optimera sortimentet och kunna tillhandahålla produkterna i butikerna,

                                                          
* Return on Capital Employed (ROCE) visar hur mycket vinst som genereras efter det att
investeringskostnaden subtraherats från finansieringskostnaden och satts i relation till förtjänsten (Keebler
et al, 1999).
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skall även omsättnings-hastigheten på produkterna i butiken kunna öka.

Detta är i förlängningen liktydigt med tillväxt. Förutsättningen är att

produkterna inte skall behöva mer utrymme i hyllorna.

Lönsamhet är en förutsättning för att samarbetet ska fortlöpa. Initiativen

kommer annars att minska, samtidigt som viljan att fortsätta ett nära

samarbete troligen försvinner. Bra lönsamhet skall nås bland annat genom

att optimera sortiment och effektivisera flöden.

När en verksamhet bedrivs drar den alltid till sig kostnader. Därför gäller

det att övervaka kostnaderna så att dessa inte överstiger de förtjänster, i

form av ekonomiska medel, som samarbetet förväntas medföra.

Med inpris och utpris avser vi de priser som finns mellan leverantör och

grossist, grossist och butik samt gentemot konsumenten. Att optimera

prissättningen är inte viktig enbart för att göra konsumenterna nöjda utan

kan även vara ett sätt att mellan parterna fördela de vinster som

effektiviseringsarbetet ger upphov till.

De mätetal som vi menar har relevans och koppling till ovan nämnda

framgångsfaktorer och strategi, är ROCE, tillväxt, kostnader, pris och

kassaflöde.

ROCE, som omnämns i egenskap av strategiskt mål för det finansiella

perspektivet, är viktigt ur ett ägarperspektiv. De involverade parternas

ägare skall kunna se att det kapital som investeras i samarbetet även ger

finansiella resultat. Genom att relatera de kostnader som uppstår till

förtjänsterna får ägarna denna inblick.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

177

En vikig aspekt när det gäller att öka företagens lönsamhet är tillväxt.

Genom att arbeta effektivt med de övriga aspekterna i styrkortet skapas

möjligheter för tillväxt. Detta gäller allt ifrån införandet av

informationssystem till att tillhanda varorna på hyllorna. De samband vi

finner mellan de olika aspekterna kommer vi att behandla i kapitel 5.5.10,

Kausala samband.

Förutom att priset är ett viktigt konkurrensmedel, ser vi det som ett

hjälpmedel för att kunna fördela de åstadkomna förtjänsterna mellan

företagen. Vi anser priset vara ett smidigt sätt att kunna fördela vinsterna

på.

Kassaflödet är viktigt ur en lönsamhetsaspekt samtidigt som det indikerar

hur effektivt kapitalet används. Exempelvis försämras kassaflödet när

lagernivåerna är höga och mycket kapital binds i dessa.

5.5.9 Handlingsplaner

Liksom de kritiska framgångsfaktorerna är handlingsplanerna en del av den

taktiska styrningen av förädlingskedjerelationen. Skillnaden är att

handlingsplanerna är vidare definierade än de kritiska framgångsfaktorerna

och även omfattar operativt arbete.

Varje handlingsplan ska täcka in ett betydande antal kritiska

framgångsfaktorer, helst från flera olika perspektiv. De exempel på

handlingsplaner vi tagit fram är ett urval som är lämpligt utifrån det

styrkort vi nu har utformat. Normalt sett använder sig företag inte av ett

lika stort antal som vi uppger.
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De handlingsplaner vi tagit fram beaktar olika aspekter av

förädlingskedjan. POS Data, automatisk ordergenerering och införandet av

EDI beaktar den tekniska delen av förädlingskedjerelationen. Detta i form

av olika informations- eller datasystem. Andra delar som till exempel

sortimentsutformning och service ser på hur samarbetet skall vara utformat

för att kunna tillgodose butikernas och konsumenternas behov, samtidigt

som det är en källa till lönsamhet.

Den mest övergripande av de föreslagna handlingsplanerna är

logistikstruktur. Denna innefattar utformning av fysiska och administrativa

flödesvägar. Logistikstruktur täcker in allt från de datasystem som

butikerna använder för att göra beställningar till vilka transportvägar som

är lämpliga för varornas transport inom samarbetet

5.5.10 Kausala samband

Innan de olika faktorerna i styrkortet fastställs ska de kausala sambanden,

alltså orsak-verkan-sambanden, bedömas. Detta görs genom att de

strategiska målen och kritiska framgångsfaktorerna för respektive

perspektiv sätts upp jämte varandra i en slags matris*. Utifrån de samband

som kan klarläggas dras sedan pilar mellan de olika faktorerna. Med detta

som utgångspunkt bedöms sedan om styrkortet är bra utformat eller ej.

I vårt styrkort finns fler kritiska framgångsfaktorer omnämnda än vad som

kanske är brukligt, därför har vi valt att göra en förenklad figur med

kausala samband (figur 5.3).

                                                          
* Se referensramens kapitel 3.3.4 för ytterligare illustration.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

179

Figur 5.3: ”Kausala samband i vårt BSC  för förädlingskedjerelationer”

Figuren ovan är förenklad på så sätt att vi enbart valt att ta med två kritiska

framgångsfaktorer inom varje perspektiv. Figuren läses från höger till

vänster, det vill säga i den riktning vi sökt sambanden.

Under förnyelse- & utvecklingsperspektivet ackompanjeras det strategiska

målet, external integration, av de kritiska framgångsfaktorerna datasystem

och utveckling av fysiska flöden. Båda dessa kritiska framgångsfaktorer

leder till förbättringar av integrationsnivån, när de uppnås. Utvecklingen av

gemensamma datasystem ger även ett bättre informationsutbyte under

processperspektivet. Detta är också fallet med en mer integrerad

förädlingskedja, vilket illustreras med hjälp av pilen från external

integration till informationsutbyte. Ett bättre informationsutbyte leder i sin

tur till en kortare order cycle time. På detta sätt ska alltså alla samband

kartläggas, så att det på ett tydligt sätt ska kunna vara möjligt att analysera

om mixen av kritiska framgångsfaktorer är optimal för uppfyllnad av de

strategiska målen.
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6 Slutsatser

I kapitlet presenteras slutsatserna, vilka vi gjort utifrån det som

framkommit i analyskapitlet. Vi har valt att dela upp den kapitlet efter

företagens ordning i empiri- och analyskapitlen, för att bibehålla samma

struktur som hållits genom arbetet.

6.1 Slutsatser

6.1.1 ICA

Logistikrörets delar återfinns hos ICA men med något annorlunda innehåll

än i ursprungsmodellen. Detta har sin upprinnelse i att företaget inte har

någon egentlig produktion, i meningen tillverkning. Vidare blir gränsen

mellan delarna något diffus, eftersom verksamheten i sin ytterlighet handlar

om att köpa in färdiga varor och sälja dessa vidare till butik. Utifrån SCM

arbetar ICA med en begränsad förädlingskedja, eftersom endast leden

leverantör, ICA, butik och slutkund innefattas. Om vi istället utgår från

ECR överrensstämmer däremot företagets arbete med förädlingskedjan.

Detta eftersom sistnämnda koncept behandlar just dessa delar, när det

gäller företag inom dagligvarubranschen. Vi menar att ICA inte arbetar

med en förädlingskedja i dess egentliga bemärkelse, istället handlar det

snarare om ett nätverk av kedjor som löper samman i den gemensamma

knutpunkten ICA. Detta kan möjligen också vara förklaringen till att ECR

endast fokuserar på de fyra ovan nämnda leden. Vi menar att det är något

av en omöjlighet att arbeta med hela kedjor, från råvara till slutkund,

eftersom det handlar om ett stort antal produkter som härrör från ett

betydande antal kedjor.
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Vi har fått indikationer på att ICA strävar mot att uppfylla merparten av

målen med SCM. Det är endast målet reduktion av spill som inte

uppmärksammas i någon betydande omfattning. Vad gäller de vertikala

perspektiven på SCM har vi funnit att företaget inte har någon synlig

strategisk nivå. De två nivåerna taktisk och operationell är dock märkbara,

inte minst på grund av VMI-projektet, vilket antyder att det också finns en

strategisk nivå. Detta leder fram till att vi har fastställt integrationsgraden

till någonstans emellan Internal och External. Detta genom att

verksamheten uppvisar inslag från båda dessa nivåer, om än främst från

den förstnämnda.

Vad mätning av logistiska aktiviteter beträffar, görs detta för att säkerställa

och följa upp att att kunderna, det vill säga butikerna, får den service som

ICA önskar ge dem. Felfrekvens är ett av de mätetal som används för detta

ändamål, både i den interna och externa mätningen. Mätning och

utvärdering av leverantörerna, för att utreda hur pass bra dessa presterar för

ICA görs med hjälp av Odettes mall för leverantörsbedömning.

ICA:s arbete med ECR följer i mycket den litteratur som finns på området.

Företaget arbetar med Supply och Demand sidorna i konceptet, samtidigt

som inte heller Enabling technologies försummas. Detta tar sig uttryck i

aktiviteter som exempelvis sortimentsutformning, VMI-projekt samt det

planerade användandet av POS-data.

6.1.2 KF
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Vad avser logistikröret föreligger i mycket samma resonemang som för

ICA, det vill säga att produktion inte är tillverkning samtidigt som

gränserna delarna emellan inte är tydliga. Skillnaden mellan företagen är att

ICA tycks ha ett mer välutvecklat logistikrör. Detta kan bero på att KF är

inne i ett omstruktureringsarbete, vilket utgår från slutkund och successivt

arbetar sig bakåt. KF:s förädlingskedja är, liksom ICA:s, begränsad utifrån

SCM-litteraturen. Vi menar dock att samma resonemang angående nätverk

ock knutpunkt, som förts angående ICA går att applicera även på detta

företag. Dock med undantaget att KF:s butiker är närmre knutna till

företaget genom ett tydligare ägarförhållande. Det faktum att ICA och KF i

mycket liknar varandra, i nämnda avseenden, kan bero på deras

engagemang i organisationen ECR Sverige.

KF eftersträvar målen med ECR, ett tecken på detta är

omstruktureringsarbetet som utgår från slutkund. Ett exempel på detta är

det omfattande arbetet med att bygga sortiment och konceptbutiker. I detta

arbete försöker företaget att konstruera de processer som krävs, och endast

dessa, för att slutkunden ska erhålla största möjliga nytta. På detta sätt

undgår KF att bygga in komponenter i kedjan som är överflödiga, det vill

säga att de inte tillför värde till slutkunden. Det övergripande målet är att

komma så nära påfyllnad mot verkligt behov, som överhuvudtaget är

möjligt.

De vertikala perspektiven på SCM återfinns hos KF, med undantag för det

strategiska som vi inte funnit i vår undersökning. Däremot har vi noterat

användningen av ECR Scorecard och Kuben, vilka används för att ge

indikationer på aspekter som behöver uppmärksammas på

förädlingskedjans strategiska plan. Det taktiska arbetet består av att bygga

sortiment och butikskoncept, vilket får konsekvenser för kedjan som helhet.



~Förädlingskedjestyrning medelst Balanced Scorecard~

184

På det operationella planet arbetas det med kedjans funktionalitet, vilket

innefattar exempelvis införandet av standarder som EDI.

Integrationsgraden befinner sig liksom hos ICA någonstans emellan

Internal och External. Förstnämnda genom att företaget försöker att

sammanlänka efterfrågan med leverantörernas produktion. Den tydliga

kundfokuseringen är ett tecken på att företaget kommit en bit på vägen mot

External integration, där detta utgör ett av huvudkriterierna.

I vår undersökning har vi funnit att mätning, för att undersöka hur bra man

presterar gentemot kund, existerar. I mätningen är verktygen ECR

Scorecard och Kuben behjälpliga, eftersom dessa ger indikationer på detta.

Vi anser att den information som mätningen bygger på kanske inte är den

bästa. Detta eftersom det är företaget som sätter betyg på sig själv. För

utvärdering av leverantörer används en mall, om vilken undersökningen

inte funnit särskilt mycket fakta.

ECR-arbetet på KF följer litteraturens föreskrifter, med detta menar vi

indelningen i Supply, Demand samt Enabling Technologies. Företaget visar

också på innovationsbenägenhet genom att de i sitt ECR Scorecard lagt in

en aspekt som inte återfinns i litteraturen i övrigt. Denna aspekt har fått

namnet Integrators och innefattar samarbete med leverantörerna i kedjan.

6.1.3 Dagab

Dagabs logistikrör påminner mycket om ICA:s och KF:s dito, avseende

gränser och vad produktion innebär för ett dagligvaruföretag. Detta visar att

den interna kedjan på Dagab fungerar, om inte bra så i alla fall

tillfredsställande. Förädlingskedjan är också den mycket lik de övriga
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fallföretagens, vilket har sitt ursprung i dagligvaruföretagens specifika

situation. Resonemangen angående nätverk och knutpunkt kan således

föras även för Dagabs del.

Företaget, liksom ICA och KF, försöker att uppnå målen med SCM.

Företaget arbetar, genom dess tillhörighet med Axfood, med att forma

butikskoncept och sortiment. Det som skiljer Dagab från de övriga

fallföretagen är att detta företag har en mycket mer uppenbar reaktiv

approach. Det är alltså först när problem upptäcks som åtgärder vidtas,

vilket står i kontrast till konkurrenterna som tycks anamma ett mer

proaktivt beteende än Dagab.

De vertikala perspektiven i Dagabs förädlingskedjearbete behandlas delvis

i och med företagets användande av BSC. Det finns dock ingen direkt

koppling till förädlingskedjan i styrkortet. Kopplingen finns istället indirekt

genom att exempelvis målet inköpsgrad, vid nedbrytning i KFF:er och

mätetal kopplas till saker som kan hänföras till förädlingskedjan.

Användandet av styrkortet medför att strategiska frågor, rörande vad som

behöver göras i arbetet med förädlingskedjan, uppmärksammas. Vi har

också identifierat aktiviteter som är hänförliga till de taktiska och

operationella nivåerna i styrningen av förädlingskedjan. Exempel på detta

är utformning av sortiment och butikskoncept samt det arbete som vidtas

för att realisera detta.

I fråga om förädlingskedjans integrationsgrad menar vi att företaget inte

har kommit riktigt lika lång som ICA och KF. Vi anser att Dagab befinner

sig någonstans mellan Functional och Internal integration Den

förstnämnda nivån eftersom företaget främst fokuserar på att skära

kostnader, vilket görs med fokus på det egna företaget och inte hela kedjan.
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Den sistnämnda nivån har delvis uppnåtts eftersom de börjar fokusera på

att förbättra flödet till kunderna.

Dagab mäter, liksom de övriga två företagen, sina logistikaktiviteter. Ett

medel, eller verktyg, för detta arbete är användandet av styrkortet, som av

sin natur är inriktat på att mäta och följa upp verksamheten. Detta för att

tillse att visionen, via målen, någon gång i framtiden uppnås. Ett av målen

är, som tidigare nämnts, att öka inköpsgraden, vilket alltså mäts och följs

upp. Detta visar, menar vi, kundernas åsikter om företaget, genom att de

handlar mer om de är nöjda och omvänt. Leverantörernas prestationer

gentemot företaget följs inte upp med särskilt stor intensitet, dock mäts den

servicegrad som dessa ger företaget.

Arbetet med ECR följer inte teorierna lika nära som det gör hos ICA och

KF. Trots detta begagnas i företaget många av de tankar som ECR

behandlar. Detta tar sig uttryck exempelvis i form av sortiments- och

konceptbyggnad för butikerna. Detta handlar främst om Demand

Management men vi har även funnit delar som i litteraturen återfinns under

rubriken Enabling Technologies. Ett exempel på detta är arbetet med att

skapa en enhetlig systemplattform för de anslutna butikerna.

6.1.4 Dagligvarubranschen

Utifrån logistikröret arbetar dagligvaruföretagen med samtliga delar:

Materialförsörjning, produktion och distribution. Det som lyftes fram i

uppsatsen är att företagen inom branschen inte har någon produktion i

traditionell mening, de har inte någon egen tillverkning. Produktionen
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består istället av dagligvaruföretagens kärnkompetens, exempelvis effektiv

lagerhantering och utformning av sortiment.

De led i förädlingskedjorna företagen fokuserar på är de som de har en

direkt koppling till: Leverantörerna och butikerna. Kontakten med

leverantörerna är inte så väl utvecklad utan koncentreras till att upprätthålla

en effektiv varuförsörjning. Om problem uppstår ställs det krav på

leverantörerna att de skall åtgärda problemen. Vi upplever dock att

grossisterna mer och mer börjar inse vikten av att inleda långsiktiga

samarbeten med leverantörerna.

Med butikerna har dagligvarugrossisterna ett gott samarbete. De har

samarbetat länge för att grossisterna bland annat ska kunna ge butikerna en

bra servicegrad samt erbjuda dem ett bra sortiment. Det senaste steget i

samarbetet är att grossisterna arbetar med att kunna ta till vara på den

information som registreras i kassorna vid inköp. Att samarbetet fungerar

så pass bra är en konsekvens de ägarstrukturer som finns i branschen

Samtliga studerade företag arbetar kontinuerligt med att införa ECR i sitt

arbete. ECR-arbetet innefattar allt från att effektivisera fysiska och

administrativa flöden, optimera utbud av produktutbud och kampanjer till

att implementera den stödjande tekniken för arbetet. De arbetar alltså med

både Supply Management, Demand management liksom Enabling

Technologies. Inom ramarna för ECR arbetar dagligvaruföretagen med att

uppfylla de fyra målen för styrning av förädlingskedjor.

Styrningen på vertikal nivå är inte välutvecklad inom branschen. Det

framgick att det finns vissa strategier som företagen jobbar med men dessa

är oklara för dem som inte jobbar med dem. På det taktiska planet arbetar
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företagen med en hel del projekt som ansluter till ECR. Det är dock långt

ifrån alla projekt som slutförs. Detta tyder på att det finns en strategisk

osäkerhet, då det är strategierna som bryts ned till taktisk nivå, alltså de

olika projekten. Den operativa styrningen är inriktad på att pressa

kostnaderna samt att kunna erbjuda en bra servicegrad gentemot butikerna.

Det som mäts är, förutom servicegraden, exempelvis hur många

anmärkningar de får från konsumenterna, lagernivåer och vissa ledtider.

Det existerar inte mycket mätning gentemot leverantörerna, förutom

felfrekvens, ledtider och att vissa leverantörsutvärderingar görs.

När vi undersökte vilken integrationsgraden inom branschen drog vi

slutsatsen att den ligger på internal integration nivån. Det finns dock

tendenser bland enskilda grossister att ligga både på en högre och lägre

integrationsnivå.

6.1.5 BSC för Dagligvaruföretag

I kapitel 5.5 tog vi fram ett förslag på ett styrkort för en genomsnittlig,

fiktiv, grossist – leverantörsrelation i dagligvarubranschen. Som

utgångspunkt vid utformandet av styrkortet använde vi de grundtankarna

kring utformningen av förädlingskedjor, det vill säga ECR- och SCM-

teorierna, samt vad dagligvaruföretagen ville uppnå med sina

förädlingskedjor. Innan utformandet av styrkortet framhöll vi vikten av att

göra detta i samarbete med strategiskt viktiga leverantörer. Anledningen till

detta är att det skulle vara väldigt resurskrävande att arbeta med styrkort

tillsammans med samtliga leverantörer. Efter hand ser vi möjligheten att

utveckla samarbete med ytterligare leverantörer.
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Det första steget var att utforma en vision, eller förädlingskedjestrategi som

vi även nämnt den, vilken speglade de ambitioner som finns hos företagen i

branschen. Den utformade visionen bröt vi sedan ned i strategiska mål,

kritiska framgångsfaktorer och mätetal. Med detta som utgångspunkt

resonerade vi oss fram till lämpliga handlingsplaner för styrkortet. De olika

faktorer* vi tog upp var fler än vad normalt finns i ett styrkort, då vi ville

framhålla så många tänkbara aspekter som möjligt inom ramarna för

styrkortet. De perspektiv vi använde oss av var de fyra som Kaplan &

Norton (1996) lyfte fram när de utformade konceptet: Förnyelse &

utveckling, process, kund och finansiellt.

När styrkortet var utformat undersökte vi de kausala sambanden genom att

sätta upp ett schema (figur 5.3). Med schemat som utgångspunkt ville vi

illustrera det utformade styrkortets relevans, i fråga om funktionalitet.

Utifrån styrkortet och utvärderingen av de kausala sambanden drar vi

slutsatsen att det är möjligt, och även relevant, för en grossist att införa ett

styrkort i samarbete med en leverantör.

                                                          
* Kritiska faktorer, mätetal och handlingsplaner.
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7 Framtida forskning

I detta kapitel ger vi förslag på forskningsområden i anslutning till

uppsatsen vi finner intressanta.

Vi ser att vid ett så pass nära samarbete som det innebär att utveckla ett

styrkort tillsammans kan bli konflikter på grund av olika företagskulturer

samt intressen. Det handlar trots allt om en leverantör som har egen

produktion och grossister som bland annat arbetar med att utforma

sortiment och distribution. Inriktningen på forskningen borde vara att se

hur verksamheterna kan koordineras på ett friktionsfritt sätt.

Vår forskning har främst varit inriktad på relationerna mellan leverantör

och grossist i dagligvarubranschen. Ett nästa logiskt och intressant steg

vore att forska kring hur BSC skulle kunna appliceras på hela

förädlingskedjor. Vi ser att det skulle kunna uppstå problem när företag ska

samarbeta med organisationer som ej är direkt kopplade till den egna, som

till exempel underleverantör och grossist.

När vi läst logistiklitteraturen finns det inte många mått som beaktar hela

processer. Det vore intressant att undersöka vilka mätetal som används av

företag samt analysera hur företagen arbetar och ta fram nya. Framtagandet

av ytterligare mått som återspeglar processer är en förutsättning för att de

traditionella funktionsinriktade måtten ska kunna rationaliseras bort samt

för att antalet nyckeltal som används av företagen ska kunna minimeras.

När företagen skall ta fram gemensamma strategier för förädlingskedjan

kan det, som vi ser det, uppstå problem. Ett företag kanske vill arbeta mot
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låga kostnader och ett mot flexibilitet. Forskningsförslaget lyder: Finns det

en övergripande förädlingskedjestrategi som är lämplig för alla företag?

Det är kanske optimalt för grossisten att inleda samarbete med vissa

leverantörer. Detta betyder inte automatiskt att det är optimalt för

leverantören att inleda samarbete med grossisten. Hur är det egentligen?

Uppstår det intressekonflikter för leverantörerna, vilka förmodligen har fler

kunder än enskilda grossister? Är det kanske så att leverantörerna tvingas

in i samarbete med grossisterna?
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Bilaga 1.
Ämnesformulär - ICA

Vi antar att ni använder Er av något slags förädlingskedjetänkande. Hur ser

detta ut?

 Hur är Ert logistikarbete uppdelat/organiserat?

Hur har Ni tänkt att arbeta med ECR?

Hur stor del av logistikarbetet kommer ECR att bestå av (omfattning)?

Hur ”lång” och ”bred” blir förädlingskedjan (antal företag/punkter

integrerade)?

Vilka parter (intressenter), både internt och externt, är intresseranta att ta

hänsyn till vid utformningen av förädlingskedjan?

Hur ser parternas roll ut vid utformningen och införandet (ansvar,

kostnader)?

Finns det några andra ekonomiska styrinstrument som påverkar

införandet/utformningen av förädlingskedjan?

Vilka är utgångspunkterna vid utformningen av förädlingskedjan (mål,

strategier, andra viktiga faktorer)?

För hur lång sikt sätts dessa utgångspunkter upp (hur ofta avses dessa att

omprövas och på vilken nivå)?
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Hur avses detta kunna mätas på operativ nivå sedan (nedbrytning i

processer, nyckeltal)?

Vilka delar av organisationen kommer införandet att påverka (hur)?

Hur sker sedan den operativa styrningen?

Medarbetare (hur kommer dessa att märka av införandet)?

Hur kommer Era kunder påverkas (valmöjligheter, kvalitet, leveranstider,

service mm.)?

Kommer valet av införandet av nya produkter påverkas av införandet (tex.

sortimentets bredd)?

Sätts finansiella/monetära mål upp (vilka, mätning)?
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Bilaga 2.
Ämnesformulär - KF

Hur arbetar Ni med ECR?

Hur stor del av logistikarbetet består ECR av (omfattning)?

Hur ”lång” är förädlingskedjan (antal företag/punkter integrerade)?

Vilka parter (intressenter), både internt och externt, är intresseranta att ta

hänsyn till vid utformningen?

Hur ser de olika parternas roll ut  vad gäller ansvaret inom kedjan?

Finns det några andra ekonomiska styrinstrument som påverkar hur ECR-

systemet är utformat?

Vilka var utgångspunkterna vid utformningen av ECR (mål, strategier,

andra viktiga faktorer)?

För hur lång sikt sattes/sätts dessa upp (hur ofta avses dessa att omprövas

och på vilken nivå)?

Hur avses detta kunna mätas på operativ nivå sedan (nedbrytning i

processer, nyckeltal)?

Vilka delar av organisationen påverkas (hur)?

Hur sker den operativa styrningen?
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Medarbetare (hur märker de av att ECR finns; t ex utbildning)?

Hur påverkas Era kunder (valmöjligheter, kvalitet, leveranstider, service

mm.)?

Kommer valet av införandet av nya produkter påverkas av införandet?

Sätts finansiella mål upp (vilka, mätning)?
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Bilaga 3.
Ämnesformulär - Dagab

Förädlingskedjor:

Hur ser Ert logistikarbete ut, hur är detta uppdelat (t ex JIT, TQM, ECR,

VMI) och varför just denna uppdelning?

Hur ser arbetet med förädlingskedjor ut (ECR, VMI, SCM)?

Vilka är utgångspunkterna vid utformningen av arbetet med

förädlingskedjan (mål, strategier, andra viktiga faktorer)?

För hur lång sikt sätts dessa utgångspunkter upp (hur ofta avses dessa att

omprövas och på vilken nivå)?

Hur avses detta kunna mätas på operativ nivå (nedbrytning i processer,

nyckeltal)?

Vilka delar av organisationen påverkade införandet (hur)?

Vilka parter (intressenter), både internt och externt, är intresseranta att ta

hänsyn till vid utformningen av  arbetet med förädlingskedjan?

Hur ser parternas roll ut vid utformningen och införandet (ansvar,

kostnader)?

Hur sker den operativa styrningen?
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Vilken är medarbetarnas roll i kedjan (hur kommer dessa att märka av

införandet)?

Hur påverkas Era kunder (valmöjligheter, kvalitet, leveranstider, service

mm.)?

Påverkas valet av nya produkter av arbetet med förädlingskedjan (tex.

sortimentets bredd)?

Finns finansiella/monetära mål för förädlingskedjan (vilka, mätning)?

Hur ”lång” och ”bred” blir förädlingskedjan (antal företag/punkter

integrerade)?

Finns det några andra ekonomiska styrinstrument som påverkar

utformningen av arbetet med förädlingskedjan?

BSC:

När och varför implementerade Ni Balanced Scorecard, BSC?

Inom vilka delar av verksamheten har Ni implementerat BSC?

Vilka utgångspunkter/uppsatta mål hade Ni vid införandet?

Hur ser utformningen av Ert BSC ut (perspektiv, vision, strategier osv)?

Hur passar arbetet med förädlingskedjan in i Ert BSC?

Hur passar leverantörerna in i Ert BSC?
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Bilaga 4.
Balanced Scorecard - Dagab

Vision

Ekonomi Kund Medarb. Int. Proc. Inn. & Lär.

Överskotts-
grad  (X %)

Inköpsgrad
(X %)

NMI
(Index>80)

Kostn.-
massa (X %)

X % av
REX som
avsätts för
utv.projektTillväxt

Inpris
Utpris
Kostnad
Självfinans-
affär

Tillg. sort.
Serv./kval.
Kundan-
passade
log.- & it-
lösningar

Belönings-
system
Engage-
mang
Utv.möjl.
Arb.miljö

Kostnads-
effektiva
fysiska och
admini-
strativa
flöden

Miljö
Logistik-
utveckling

Affärsoms.
Avkstn.grad
REX
Antal dgr. i
lager
Kund/lev.-
kredit dgr.

Inköpsgrad
Servicegrad
Reklama-
tioner
Andel EDI
mm.
NKI

Sjuk-
frånvaro
Utbetalade
arbets-
timmar/
med-
arbetare

Kostnads-
grad
Drifts-
kostnad
Transport-
kostnad

Antal
medarbetare
i olika pro-
cesser
Process-
utbildning

Alternativa varu-
flöden
”Rätt från början”

Kvalitetssäkring leveranser
”Kylt”

Logistikstruktur
EDI
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Bilaga 5.
Ämnesformulär – 4GHI

När blev Er BSC-modell, Cockpit Communicator™, färdigutvecklad?

När Ni skall implementera Cockpit Communicator på något företag, vad är

det första Ni gör?

Vilka delar av företagets verksamhet är de viktigaste att ta hänsyn till vid

utformningen?

Vad tittar ni på för att avgöra hur många styrkort det är lämpligt att

implementera?

Hur ser implementeringsarbetet, eller processen, ut?

Har Ni vid något tillfälle utformat och implementerat något styrkort som

använt sig av något perspektiv utöver de vanliga?

Hur ser Ni på logistiken i Er BSC-modell?

Hur ser Ni på förädlingskedjornas roll vid utformningen av ett styrkort

(leverantörer m.m.)? (skillnader mellan olika branscher? Främst

Dagligvaru.)

Integreras förädlingskedjorna och hur?

Vilka delar av organisationen påverkar, som Ni ser det, förädlingskedjorna?
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Bilaga 6.
Intervjufrågor – Mats Abrahamsson

Lite allmänt om konsultfirman, avseende typ av uppdrag etc.

Vilka är huvudpunkterna (som finns med i checklistan) som du tittar på när

du kommer till ett företag?

Tar er modell upp någon form av ”human-perspektiv”

Syn på BSC, hur det används i praktiken (är det verkligen länken mellan S

och O)

Har du stött på BSC i ditt arbete med SCM/logistik

Hur påverkar olika koncept varandra, ifråga om utformning, val av koncept

etc.

Problem/krockar mellan olika styrnings- företagsekonomiska filosofier och

logistik, vilken av dem är dominanten (dvs. vilken får stryka på foten för

den andra)

Vilka intressenter gagnas mest av ett SCM-tänkande, på vilket sätt?

Vilken genomslagskraft (vilken hänsyn tas till) får övergripande strategier

(vision, affärsidé) i arbetet med SCM/logistik?
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Är logistikens (SCM) framgång beroende på bra mätning, vilket poängteras

av många författare. Bra mätning = kausala samband?

Mätetal, hur går företag tillväga för att konstruera dessa (ex. finna kausala

samband mellan dessa och den verkliga verksamheten).

Är det någon skillnad mellan olika branscher, avseende arbetet i stort

(utifrån konsultens synvinkel)

Speciella erfarenheter från Dagligvarubranschen/detaljhandeln

Har du stött på något företag där VMI fungerar tillfredsställande?

Kan SCM vara ett substitut för BSC, eller vice versa?

Är det möjligt/lämpligt att använda sig av en kombination av BSC och

SCM (generellt), ska de hållas åtskilda?
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Bilaga 7.
Intervjufrågor – Nils-Göran Olve

Lite allmänt om konsultverksamheten, avseende typ av uppdrag, företag

etc.?

Vilka är huvudpunkterna (som finns med i ”checklistan”) som Du tittar på

när du kommer till ett företag?

Syn på BSC, hur det används i praktiken -är det verkligen länken mellan S

och O?

Din syn på SCM/logistik –har du stött på det i ditt arbete med BSC?

Hur påverkar olika koncept varandra, ifråga om utformning, val av koncept

etc.?

Problem/krockar mellan olika styrningsfilosofier (BSC) och logistik, vilken

av dem är dominanten (dvs. vilken får stryka på foten för den andra)?

Vilka intressenter gagnas mest av ett BSC-tänkande, på vilket sätt?

Vilken genomslagskraft får (vilken hänsyn tas till) SCM/logistik

(förädlingskedjor) i arbetet med BSC?

BSC framgång är beroende på bra mätning, vilket poängteras av många

författare. Vad är bra mätning (= kausala samband)?
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Är det någon skillnad mellan olika branscher, avseende BSC-arbetet i stort

(utifrån konsultens synvinkel)?

Speciella erfarenheter från Dagligvarubranschen/detaljhandeln?

Är det möjligt/lämpligt att använda sig av en kombination av BSC och

SCM (generellt), ska de hållas åtskilda?


