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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen, därefter diskuteras det
problem vi ämnar undersöka följt av syftet. Kapitlet avslutas med uppsatsens
disposition, där arbetets struktur presenteras samt en kort beskrivning av de
olika delarnas innehåll.

1.1 Bakgrund

Under de senaste årtiondena har den allt intensivare globala konkurrensen lett
till stora förändringar i företagens konkurrensmöjligheter.
Produktlivscyklerna har förkortats och slutkonsumenterna har, tack vare ett
större utbud, större möjligheter att välja en substitutprodukt om den önskade
produkten inte finns tillgänglig. Kunderna tenderar även att bli större, men
färre i antal och kan därmed höja sina krav på leverantörerna. (Christopher,
1998) Detta har tvingat många företag att bli mer kundfokuserade och
erbjuda högre kvalitet, till lägre kostnad samtidigt som en ökad flexibilitet
krävs för att möta olika kunders krav. (Tan et al., 1999) Kraven har lett till ett
paradigmskifte i modern företagsstyrning, (Lambert & Cooper, 2000) företag
kan inte längre agera isolerat utan måste skapa värdeskapande
distributionssystem som snabbt kan svara på kraven från denna föränderliga
marknad. (Christopher, 1998) Trenden har även gått mot att företag minskar
sin leverantörsbas genom att använda sig av single sourcing1. (Gassenheimer
& Ramsey, 1994) Detta har resulterat i att ett närmare samarbete med de
utvalda leverantörerna har blivit viktigare för materialförsörjningen.
Relationen mellan det köpande och säljande företaget har således fått större
betydelse eftersom båda företagen blir mer beroende av varandra.

Som svar på dessa förändrade förutsättningar uppkom i början av 1990-talet
begreppet Supply Chain Management, som kan definieras som följer:

” / 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 supply chain as a
whole.” (Christopher, 1998, s. 18 )

                                                
1 Med single sourcing avses, enligt Heinritz et al. (1991), att ett företag frivilligt
beslutar sig för att köpa in alla produkter av ett visst slag från samma leverantör.
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En Supply Chain är ett nätverk av företag som ingår i de olika processer och
aktiviteter som skapar värde i form av produkter och tjänster. Hur lyckosamt
samarbetet blir för ett enskilt företag beror på ledningens förmåga att
integrera företagets invecklade nätverk av affärsrelationer. För att en Supply
Chain skall fungera måste alla kedjans länkar sträva mot samma mål: att
uppfylla slutkundens krav. Ett medel för att uppnå detta mål är att det skapas
ett öppet klimat där information lätt kan cirkulera. Målsättningen är att alla
aktiviteter i kedjan till slut skall vara baserade på verkliga beställningar från
kunden. (Cooper & Ellram, 1993) I en Supply Chain är således alla företag
beroende av varandra fastän de traditionellt sett betraktat sig själva som av
varandra oberoende enheter. (Lambert & Cooper, 2000)

Supply Chain Management sätter samarbete, tillförlitlighet och styrningen av
helheten i fokus. Målet är att relationerna skall fungera på ett
tillfredsställande sätt för alla kedjans länkar och på så sätt åstadkomma
förbättringar för alla parter. Detta innebär vissa utmaningar som exempelvis
då egna intressen måste ge vika för kedjans välfärd.

Ett i raden av företag som anammat konceptet Supply Chain Management
och därigenom nått stora framgångar är Dell Computers. I det aktuella
företagets fall bestod framgångskonceptet i att de valde ut ett antal
leverantörer att ha ett nära samarbeta med, koordinerade aktiviteterna över
hela kedjan, minimerade lagerhållningen samt började sälja sina produkter
direkt till kund via Internet. Resultatet av dessa åtgärder blev att företaget i
slutet av 1997 hade en tillväxttakt som var tre gånger så hög som
genomsnittet i branschen och intog platsen som världens näst största
persondatortillverkare räknat i antal sålda enheter. (Christopher, 1998)

Frågan är bara om exempel som det ovan nämnda presenterar hela sanningen,
om det verkligen är så att kedjemedlemmarnas samarbete i verkligheten är så
”gulligt” som det framstår. Arbetar medlemmarna för kedjans bästa och
ställer upp för varandra i alla lägen, eller är denna bild förenklad och ensidig?
En leverantör till en stor aktör inom fordonsbranschen har yttrat följande om
kunden ifråga, vilket inte alls verkar ligga i linje med den bild som
presenterades ovan:

”They are nasty, abusive and ugly. They would take a dime from a
starving grandmother. They steal our innovations, they make
uneconomic demands, like ‘follow us around the globe and build plants
near ours. We need good suppliers like you – but if you can’t do it we’ll
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find somebody else’”. (Helper 1986:17 i Gadde & Håkansson, 1993
s.75)

1.2 Problemdiskussion

Citatet ovan tyder på att det köpande företaget agerar opportunistiskt, det vill
säga att det drar nytta av en svagare parts beroende för egen vinning, genom
falskspel, hot eller löften. Då företag väljer mellan olika relationer är
opportunism en företeelse som har betydelse. För en monopolist kan ett
opportunistisk beteende ge önskad effekt, det är däremot inte hållbart i
längden om den svagare parten har fler alternativ att välja bland.
(Williamson, 1975) Frågan vi ställer oss blir då om köpande företag alltid
agerar opportunistiskt när de har chansen? Finns det kanske andra sätt för det
köpande företaget att få sin vilja igenom, där inte leverantören blir lidande på
samma sätt?

Något som är problematiskt i Supply Chain sammanhang är att det vanligtvis
råder en obalans i makt- och beroendeförhållandet mellan parterna (Mol,
2001). En obalans i förhållandet torde kunna ställa till den typ av problem
som beskrivs ovan, eftersom en starkare part då kan agera opportunistiskt.
Ojämnt fördelad makt borde enligt oss kunna ge konsekvenser för
samarbetet. Det kan tänkas att leverantören på något sätt skulle försöka ta sig
ur en relation med en opportunistisk partner då de inte tjänar på den.

Beträffande begreppet makt kommer vi hädanefter att använda oss av Dahls
definition som lyder som följer;

”A has power over B to the extent that he can get B to do something that
B would otherwise not do” (Dahl, 1957 i Mintzberg, 1983 s. 5)

Begreppet makt kan ha olika innebörd för olika människor i olika
sammanhang. En vanlig föreställning är att makt är någonting som är bra att
besitta, men skrämmande då den innehas av någon annan. Generellt sett kan
dock sägas att begreppet har en negativ klang (Ahrne, 1994). Makt handlar,
enligt Ahrne (1994), om att ha möjligheten att driva igenom sina intressen
eller avsikter, trots att de påverkar den andre parten på ett sätt som går emot
dennes intressen. Det syftar till att få motparten att antingen utföra handlingar
som den inte skulle ha gjort om det inte varit för den andra partens
handlingar, eller att hindra denne från att utföra handlingar. En förutsättning
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för att kunna förändra eller stoppa en annan parts beteende är att parten har
möjligheten att agera.

För en väl fungerande Supply Chain krävs ett nära samarbete mellan
medlemmarna och att aktiviteterna koordineras. Kedjan behöver således en
ledning. Enligt Wilkinson (1996) är makt ett användbart medel för att
organisera kedjan och se till att parterna beter sig på önskat sätt. Wilkinson
(1996) menar vidare att det ökade behovet av koordination gör det viktigt att
studera makt som styrmedel i kedjan. Eftersom kopplingarna mellan hur
makt och beroende mellan företag som ingår i Supply Chains har utforskats i
liten utsträckning, finner vi området intressant för en studie.

Cox (1997) framför i sin artikel att konceptet makt sällan diskuteras i texter
om Supply Chains. I Pfeffers (1981) mening är en av orsakerna till varför
ämnet fått ringa uppmärksamhet i skrifter att makt i sig är ett problematiskt
ämne. Det har även förekommit att begreppet makts betydelse har förnekats i
dylika utgåvor, exempelvis av Williamson (1995), eller att argument
framförts för att makt inte skall användas i Supply Chain sammanhang
eftersom denna filosofi skall präglas av förtroende och öppenhet (Cox, 1997).
Vi finner det därför intressant att studera om de köpande och säljande
företagen i en Supply Chain använder sig av makt eller ej och hur makt i
såfall används. Dessutom ämnar vi studera vilka faktorer som är
betydelsefulla för hur makt- och beroendeförhållandena ser ut.

Ett viktigt grundläggande antagande i litteratur som berör makt mellan
organisationer är att beroende avgör om makt finns i relationen och i vilken
utsträckning en organisation försöker påverka en annan (Provan &
Gassenheimer, 1994). I och med att företag numera arbetar med långsiktiga
relationer i större utsträckning har beroende blivit allt mer accepterat och
tillsammans med makt är beroende nu ett viktigt inslag i relationen mellan
leverantörer och kunder. (Gadde & Håkansson, 1993)

Det ökade samarbetet och koordineringen av aktiviteter leder rimligtvis till
att medlemmarna i en Supply Chain utvecklar en närmare relation till
varandra, som bör präglas av förtroende och ömsesidigt informationsutbyte.
Som tidigare nämnts leder nära relationer till ökat beroende mellan
medlemmarna i kedjan. I vår mening borde även det ökade beroendet mellan
medlemmarna i en Supply Chain få konsekvenser för hur relationerna mellan
medlemmarna gestaltar sig, vilket vi ser som en intressant aspekt att studera.
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Med utgångspunkt i den hittills förda diskussionen kring makt- och
beroendeförhållande och Supply Chains har ett antal undersökningsfrågor
formulerats, som presenteras nedan. Dessa frågeställningar belyser de
aspekter vi har funnit mest intressanta att studera.

•  Används makt i Supply Chains och i så fall hur?
•  Vilka faktorer är av vikt för hur makt- och beroendeförhållandet gestaltar

sig?
•  Vad får användandet av makt för konsekvenser för relationerna mellan det

köpande företaget och dess leverantörer i kedjan?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att klarlägga makt- beroendesituationen mellan
företag i en Supply Chain och därefter utreda hur dessa förhållanden påverkar
relationerna mellan företagen.

1.4 Disposition

Uppsatsen är upplagd i sex kapitel; Inledning, Metod, Referensram, Empiri,
Analys och Slutsatser. Då uppsatsens ämne ligger inom Supply Chain
Management känns det naturligt för oss att presentera uppsatsen i form av en
värdekedja, där de olika delarna tillsammans bildar en helhet.

Figur 1: Uppsatsens disposition

Kapitel 1, Inledningen, innehåller bakgrunden, problemdiskussionen,
forskningsfrågorna, samt syftet som utgör grunden för uppsatsen.

I Kapitel 2, Metod, redogör vi för den vetenskapliga grund och syn på
kunskap som har präglat arbetet. Därefter beskrivs det tillvägagångssätt på
vilket undersökningen utfördes.

Kapitel 3, Makt och beroende i Supply Chains, är den teoretiska referensram
som undersökningen utgår ifrån. I kapitlet beskrivs de teorier och
resonemang som är relevanta för uppsatsen.

1 Inledning 6 Slutsatser
och

reflektioner

5 Analys4 Empiriska
resultat

3 Makt och
beroende i

Supply Chains

2 Metod
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I Kapitel 4, Empiriska resultat, presenteras det material som inhämtats från
intervjuer och dokumentstudier.

I Kapitel 5, Analys, analyseras den insamlade empirin med hjälp av de teorier
och resonemang som presenterades i kapitel 3.

Kapitel 6, Slutsatser och reflektioner, innehåller de slutsatser som kan dras av
de resultat undersökningen har givit samt reflektioner över hur dessa har
bidragit till en ökad förståelse av ämnet.
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2 Metod

I det föregående kapitlet diskuterades det problem vi ämnar undersöka och
varför. Detta räcker dock inte, utan i en vetenskaplig rapport skall även
frågan om hur undersökningen har utförts besvaras. Detta är viktigt då
läsaren bör få en inblick i vilka föreställningar och tankesätt som ligger till
grund för arbetet och hur dessa påverkar resultatet. Vi vill i detta kapitel
beskriva hur vi ser på vetenskap och kunskap. Därefter beskrivs vårt
tillvägagångssätt och de metoder som ligger till grund för undersökningens
utformning.

2.1 Vetenskaplig grund och kunskapssyn

Den uppgift vi har som samhällsforskare är att lyfta fram och skapa förståelse
för fenomen som uppträder i verkligheten. Två personer upplever och tolkar
dock inte en given situation på samma sätt och vad som är sant eller falskt
ligger således, enligt oss, i betraktarens öga. Vi menar därmed att våra egna
personliga uppfattningar och värderingar avspeglas i den bild vi skapar.

Holme och Solvang (1997) menar att neutral och värderingsfri
samhällsforskning inte existerar och att det följaktligen är omöjligt att frigöra
sig från sina föreställningar. Detta betyder dock inte att total subjektivitet
råder inom samhällsvetenskapen då det ställs stora krav på forskarens
arbetssätt, beskrivningar och resultat. Enligt Holme och Solvang (1997) talas
det inom samhällsvetenskapen om en annan typ av objektivitet än den
naturvetenskapliga, kopplad till undersökningsproceduren och till saklighet
och öppenhet i framställningen. För att uppnå denna typ av objektivitet är det
viktigt att vara medveten om sina personliga referensramar och försöka
klargöra vilka värderingar som är avgörande för forskningen, så att läsaren
kan bilda sin egen uppfattning och dra egna slutsatser av de empiriska
resultaten.

Syftet med all forskning är att generera någon form av kunskap. Då vi enligt
tidigare resonemang anser att det är omöjligt att skriva en objektiv uppsats i
dess egentliga mening ansluter vi oss till Brunssons (1982) synsätt, som
kritiserar kravet att alla teorier som skapas måste vara objektiva, testbara och
helt generaliserbara. Teorier ska bidra med verktyg och begrepp för att ge
djupare förståelse av det studerade fenomenet. (Brunsson, 1982)
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Vi menar att de tolkningar vi har gjort av respondenternas svar är grundade
på vår förvärvade kunskap både inom ämnet interorganisatoriska relationer
och i andra kurser vi läst under vår studietid och således inte tagna helt ur
luften. Därmed inte sagt att vår kunskap är mer korrekt eller bättre än någon
annans och inte heller att andra skulle dra samma slutsatser ifrån underlaget.
Som vi tidigare nämnt menar vi att en situation inte ses på samma sätt av
olika människor i och med att de perspektiv ur vilka de betraktar fenomenet
är olika. Vi anser att det har underlättat arbetet att vara två författare till
undersökningen, då vi hela tiden har diskuterat olika företeelser och försökt
komma fram till en lämplig gemensam tolkning av dessa. Detta menar vi har
lett till att vi har fått en ökad förståelse för andra synsätt än vårt eget
personliga och även bidragit till att våra tolkningar beaktar fler än ett
perspektiv.

2.2 Metodval

Metoden är en beskrivning av hur information skall samlas in, organiseras
och sammanställas till den slutprodukt som undersökningen skall resultera i.
(Merriam, 1994)

”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma
fram till ny kunskap.” (Holme och Solvang, 1997, s.13)

Alla metoder har sina styrkor och svagheter. Det viktiga är att välja den
metod som passar bäst för det syfte som ligger till grund för undersökningen.
(Holme och Solvang, 1997) För vårt syfte, det vill säga att klarlägga makt-
beroendesituationen mellan företag i en Supply Chain och därefter utreda hur
dessa förhållanden påverkar relationerna mellan företagen, ansåg vi att det
bästa vore att undersöka ett köpande företags relationer med olika
leverantörer för att kunna jämföra dessa med varandra. Detta kan liknas vid
en fallstudieansats.

”Case research can be very helpful for gaining insights into factors that
influence the establishment of control structures of interfirm
relationships” (van der Meer-Kooistra och Vosselman, 2000, s. 5)
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2.2.1 Fallstudie

Någon allmängiltig definition av vad en fallstudie är finns inte. Det råder inte
heller enighet i vad fallstudien går ut på eller med hjälp av vilka metoder
insamlandet av data skall ske. (Merriam, 1994) En fallstudie är enligt
Merriam (1994) en studie av ett avgränsat system i form av en specifik
företeelse, exempelvis en händelse eller en social grupp. Yin (1994) beskriver
en fallstudie som en empirisk undersökning av ett samtida fenomen i dess
verkliga miljö. Genom att koncentrera forskningen på en enda företeelse
strävar forskaren efter att klarlägga viktiga faktorer som kännetecknar
företeelsen i fråga. En fallstudie kan visa för läsaren hur denne skall eller inte
skall göra i en liknande situation, den kan gälla en speciell situation men ändå
belysa ett generellt problem. (Merriam, 1994) Den specifika företeelse vi har
valt att studera är makt- och beroenderelationen mellan företag i en Supply
Chain. Genom att göra en djupgående undersökning kan vi få en bättre bild
av om och i så fall hur makt används samt hur makt- och
beroendeförhållandet påverkar relationen mellan företag. Att en fallstudie
enligt Yin (1994) normalt sett svarar på frågor som hur och varför är ännu ett
skäl till varför vår undersökning lämpar sig för en fallstudieliknande ansats.

Vårt mål med denna undersökning är att förbättra läsarens förståelse för hur
makt används i Supply Chain relationer och vad detta får för konsekvenser
för densamma. Det är enligt Merriam (1994) viktigare i en fallstudie att
upptäcka nya relationer och begrepp samt ge förståelse än att verifiera på
förhand specificerade hypoteser.

Vår studie har en delvis induktiv och delvis deduktiv utgångspunkt. Den är
deduktivt utförd i och med att vi gjorde grundliga litteraturstudier beträffande
ämnena makt, beroende och Supply Chain Management innan den empiriska
datan samlades in. Vi upptäckte dock i våra litteraturstudier att det inte finns
någon enhetlig teori om makt- och beroendeförhållanden i just Supply Chains
och vi gick därför själva ut och undersökte denna företeelse empiriskt för att
dra paralleller till annan teori. Studien är induktiv i det avseende att vi utförde
empiriska undersökningar av fenomen som inte tidigare beskrivits i teorin.

Fallstudier innehåller typiskt sett kombinerade datainsamlingsmetoder såsom
litteraturstudier, intervjuer, enkäter och observationer. (Eisenhart, 1989) De
datainsamlingsmetoder som har använts i denna undersökning är
litteraturstudier och intervjuer.
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2.2.2 Litteraturstudier

För att sätta oss in i ämnena makt och beroende och interorganisatoriska
relationer har vi studerat en stor mängd skrifter, som exempelvis artiklar,
böcker och avhandlingar med anknytning till dessa ämnen.
Universitetsbibliotekets databaser var här till stor hjälp och många timmar
spenderades på sökande av litteratur i ”Horizon” och ”Libris” och sökande av
artiklar i olika tidsskriftsdatabaser på Internet, bland annat ”EBSCO” och
”Emerald”. Dessa litteraturstudier gav upphov till referensramen där olika
författares syn på företeelserna makt, beroende och Supply Chains beskrivs.
Referensramen utgör en teoretisk grund för uppsatsen, där relevanta teorier
och modeller tas upp som används som grund i analysen. Material har även
inhämtats från Internet och informationsmaterial om företagen till
företagsbeskrivningarna.

Eisenhart (1989) anser även att det är viktigt att ta upp litteratur som
motsäger den egna undersökningen. Detta dels därför att om denna litteratur
undviks av forskaren så minskar resultatens trovärdighet och dels därför att
den motsägande litteraturen tvingar forskaren att tänka mer kreativt, vilket
kan leda till förbättrade insikter i undersökningen. Vi har i vår studie tagit
med teori som motsäger våra iakttagelser för att påvisa den oenighet som
råder beträffande vårt studerade område.

2.2.3 Val av fallföretag

Enligt Eisenhart (1989) kan en fallstudie utföras med ett eller flera fall.
Leonard-Barton (1990) menar att användandet av flera fall ger en bättre
validitet i och med en större generaliserbarhet än vad endast ett fall ger.
Norrman (1976) menar däremot att användandet av fler än ett fall inte i sig är
bättre än att endast använda ett, men att det ger en möjlighet att skapa
typologier, vilket vi var intresserade av att göra. Vi har därför valt att
använda oss av en flerfallsstudie.

I fallstudiesammanhang används ofta en urvalsmetod som kallas för teoretisk
sampling, det vill säga att de fall som väljs ut för studien väljs för att de antas
likna eller utvidga teori och inte av statistiska skäl. (Glaser och Strauss, 1968,
i Eisenhart, 1989) En annan anledning kan vara att fallen som väljs kan
belysa teoretiska kategorier och påvisa motsatsförhållanden. (Eisenhart,
1989) Enligt Strauss och Corbin (1998) är teoretisk sampling viktigt då nya
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eller outforskade områden undersöks, eftersom forskaren då kan maximera
möjligheten till jämförelse av data för att se likheter och skillnader och
därmed kunna kategorisera materialet.

Vi utgick i vårt val av företag ifrån företag vi kände till som anser sig ha
Supply Chain tänkande. Valet föll på fordonsindustrin eftersom denna är den
industri i Sverige som är mest känd för att ha detta tankesätt. Då vi hade
kontakter på Volvo Global Trucks valde vi detta företag som fallföretag att
utgå ifrån.

Vi fick genom våra kontakter namn på ett antal inköpare på företaget,
varefter dessa tillfrågades om de var villiga att ställa upp på en intervju. Vi
valde ut inköpare efter vilka produkter de köper in, då vi ville studera
relationerna mellan det köpande företaget och olika typer av leverantörer för
att se skillnader mellan relationerna och för att visa hur olika typer av
relationer påverkar och påverkas av makt- beroendesituationen. Vi bad dessa
inköpare om hjälp att hitta lämpliga leverantörer att intervjua efter ett antal
kriterier vi hade ställt upp i förväg, exempelvis att det skulle vara en
spridning på leverantörerna vad gäller företagsstorlek, produkt och
betydelsen av produkten ifråga. Vi specificerade även att det inte fick vara ett
av Volvo Global Trucks ägt företag. Vi bad därefter om namn på personer
hos leverantören att intervjua, varefter dessa kontaktades.

Relationer kan se olika ut beroende på vem det är som ser på dem och det är
därför viktigt att inhämta information från båda parter i en relation så att
bägge parters synvinkel kommer till uttryck. Allt som allt genomfördes åtta
intervjuer, fyra med Volvo Global Trucks och en vardera hos leverantörerna.
De relationer som har studerats visas i figur 2.

Figur 2: Fallföretagen.
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Alla de undersökta leverantörerna är så kallade ”first tier-” leverantörer, det
vill säga att de ingår i första leverantörsledet i de Supply Chains som Volvo
Global Trucks ingår i och har således direktkontakt med dem. Vi valde att
undersöka leverantörer i samma led för att kunna jämföra relationerna för att
se om VGT beter sig på samma sätt mot alla leverantörer, eller om det finns
skillnader kopplade till makt- och beroendeförhållandet. Om vi hade valt att
se på en kedja och då undersökt exempelvis fem led, hade det varit svårt att
jämföra makt- och beroendeförhållandena i kedjan, eftersom relationen till
VGT bör se olika ut på olika avstånd från dem.

2.2.4 Intervjuer

Eftersom vi följer en fallstudieliknande ansats valde vi att använda intervjuer
som datainsamlingsmetod, då enkätundersökningar inte kan ge den djupare
information som krävs för fallstudier. Den stora fördelen med intervjuer är att
fler och mer komplexa frågor kan ställas än vid en enkät, samt att frågor kan
omformuleras vid missförstånd. Dessutom kan följdfrågor ställas om nya och
intressanta aspekter uppkommer. En nackdel med intervjuer är enligt
Dahmström (2000) att respondenterna inte kan vara anonyma, som de kan i
en enkätundersökning. De kan göras anonyma för läsaren, men aldrig för
forskaren, vilket kan påverka resultatet. Fallföretagen gavs möjligheten till
anonymitet i uppsatsen, men inget av dem ansåg detta som nödvändigt.

Utformande av intervjuunderlag
För att få ut det mesta möjliga av våra inbokade intervjuer förberedde vi
intervjuguider (se appendix I) för att inte glömma någon för relationen viktig
aspekt och för att försäkra oss om att vi ställde liknande frågor till båda parter
i relationen. Intervjuguiden grundar sig på de teorier och modeller som tas
upp i referensramen. Dessa intervjuguider skickades till respondenten ett par
dagar före intervjun så att denne kunde förbereda sig om så önskades.

Vi är medvetna om att begreppen makt och beroende är värdeladdade, men
har ändå valt att använda dessa i uppsatsen då vi inte har funnit några
alternativa termer som vi anser kan mäta sig med dessa. Vi valde dock att
inte använda dessa ord i särskilt stor utsträckning i vare sig intervjuguiden
eller under själva intervjuerna. Detta då vi ansåg att nämnandet av dessa ord
skulle kunna påverka respondenten negativt. Respondentens svar skulle då
kunna bli färgade av den innebörd denne lägger i orden och således ge ett
annat svar än om orden inte nämnts. Vi hade dock sammanställt fyra skalor,
(se appendix II) där respondenten skulle pricka in sitt företags position



Kapitel 2. Metod

13

gentemot motparten beträffande makt och beroende för att vi skulle se hur de
själva såg på sin makt- och beroendesituation.

Personliga intervjuer
De två personliga intervjuerna som gjordes, utfördes på plats hos
fallföretagen. Detta menar vi gjorde att miljön inte bör ha varit distraherande
för respondenten. Vi lade upp arbetet som Eisenhart (1989) föreslår, en av
oss ställde frågor medan den andre antecknade och observerade. Samtliga
intervjuer spelades in på band, efter medgivande från respondenterna, och
skrevs därefter ut i sin helhet och skickades till den intervjuade för eventuell
revidering. Anledningen till att vi både antecknade och spelade in
intervjuerna på band var för att vara helt säkra på att informationen inte
skulle gå förlorad om något oförutsett skulle hända vid inspelningen. I slutet
av intervjuerna bad vi även respondenten att fylla i skalorna för makt och
beroende. Intervjuerna var ungefär 30 respektive 90 minuter långa.

Telefonintervjuer
Till de sex telefonintervjuerna användes högtalartelefon och samtliga
intervjuer spelades in på band efter medgivande från respondenterna. Att
respondenten hade möjligheten att sitta i för denne välkänd miljö gör att vi
anser att miljöns inverkan på de givna svaren bör vara liten. Intervjuerna
skrevs därefter ut och skickades till respondenten i likhet med de personliga
intervjuerna. Även under telefonintervjuerna fick respondenterna sätta in sitt
företags position på skalorna, det gick till så att vi förklarade skalorna och
parametrarna och denne fick sedan berätta var den ville placera företaget.
Dessa intervjuer varade i mellan 30 och 60 minuter.

Standardisering
De i förväg sammanställda intervjuguiderna följdes inte till punkt och pricka
och ordningsföljden blev inte exakt densamma för alla respondenter,
dessutom ställdes följdfrågor där vi önskade en utveckling av svaret. De
flesta av frågorna i intervjuguiderna togs dock upp och därmed menar vi att
intervjuerna hade en relativt hög grad av standardisering. Med låg grad av
standardisering menas att intervjuaren formulerar frågorna under intervjun
och ställer dem i den ordning som är lämplig för respondenten. (Patel och
Tebelius, 1987)

Strukturering
Då vi inte i någon fråga har angett svarsalternativ och i möjligaste mån har
försökt att undvika ledande frågor anser vi att respondenterna inte har varit
styrda i någon större utsträckning och därför menar vi att intervjuerna hade
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en låg grad av strukturering. En hög grad av strukturering innebär att
frågorna lämnar ett mycket smalt utrymme för respondenten att svara inom
och att det är möjligt att förutsäga vilka alternativa svar som finns att välja
mellan. (Patel och Tebelius, 1987)

Datakaraktär
Eisenhart (1989) menar att fallstudier kan innehålla kvalitativa data,
kvantitativa data eller både och. Den data som insamlats till vår undersökning
är av mestadels kvalitativ karaktär. Med kvalitativ menas data som samlas in,
analyseras och tolkas, men som inte på ett meningsfullt sätt kan mätas och
anges i siffror. (Lekvall och Wahlbin, 1993) Vi har dock även ett visst mått
av kvantitativ data, då respondenterna ombads pricka in sin syn på relationen
på en skala. Denna data presenteras emellertid inte i sifferform utan var till
för att vi skulle se hur de intervjuade såg på sitt företags situation för att vi
därefter skulle kunna jämföra detta med våra iakttagelser. (se appendix II)

2.2.5 Ramverk för teoribildning

Forskare som använder sig av fallstudieansats har som vi tidigare nämnt inte
någon enhetlig uppfattning om vad denna typ av studie går ut på. Keating
(1995) anser att dessa forskare åtminstone ska identifiera de viktigaste
slutsatserna och koppla dessa till målen de har med forskningen och därefter
diskutera hur fallstudien har fört teorin framåt. Keating (1995) föreslår en
indelning av teoriutvecklingen i tre steg: ”teoriformulering”,
”teoriutveckling” och ”teorifalsifiering”2.

Många forskare fokuserar på ett av de tre stegen, men vissa studier spänner
över flera. Keating (1995) har vidare delat in dessa steg i fyra typer av
studier: Teoriformuleringsstudie, studie för illustration av teori, studie för
specificering av teori och avgörande test. Vår undersökning ligger inom det
teoriutvecklande steget, men har drag av både typen studie för illustration av
teori och teorispecificering.

Studie för illustration av teori
I en studie för illustration av teori används alternativa teoretiska perspektiv
för att belysa en inte tidigare beaktad aspekt av ämnet. (Keating, 1995) Detta
menar vi att vår undersökning gör i och med att vi drar paralleller från
                                                
2 Keating (1995) använder begreppen ”Theory discovery”, Theory refinement”
och ”Theory refutation”.



Kapitel 2. Metod

15

existerande forskning om relationer inom organisationer och även från teori
om relationer inom andra interorganisatoriska samarbetsformer.

Teorispecificering
I teorispecificering startar forskaren med en modell som denne försöker
utvärdera och specificera genom empiriska studier. Vi menar att vår studie,
genom att vi delvis utgår ifrån forskning om relationer inom Supply Chains i
den utsträckning sådan finns, kan sägas vara av denna typ av studie eftersom
vi tar den befintliga forskningen och applicerar den på de fallföretag som
undersöks. Vår studie är dock mer inriktad på teoriillustration än
teorispecificering.

2.3 Metodkritik

Då metoden skall ge uppsatsens resultat trovärdighet, är det viktigt att rätt
metoder väljs och att de valda metoderna utförs korrekt. Dessutom är det
viktigt att belysa de problem som uppkom i samband med datainsamlingen så
att läsaren själv kan avgöra om resultatet kan anses tillförlitligt.

En av styrkorna med fallstudier är enligt Eisenhart (1989) att den teori som
studien resulterar i med stor sannolikhet blir empiriskt valid eftersom
teoribildningsprocessen är så nära knuten till empirin. Forskaren har en
mycket viktigare del i undersökningen i en fallstudie än i andra typer av
undersökningar då det är forskaren som är ”mätinstrumentet” i och med att
denne tolkar informationen. Som vi tidigare nämnt anser vi att det har varit
en stor fördel att vara två författare, då vi hela tiden har diskuterat den
inhämtade informationen för att undvika feltolkningar i så stor utsträckning
som möjligt.

Det urval som gjordes för undersökningen kan kritiseras på ett antal punkter.
Vi valde ut fallföretaget Volvo Global Trucks för att vi sedan tidigare kände
till att fordonstillverkningsbranschen har anammat ett Supply Chain tänkande
och vi hade kontakter på företaget. Detta medförde att andra företag i samma
bransch som exempelvis Scania inte kontaktades. Möjligheten finns således
att Scania har ett mer utvecklat Supply Chain tänkande och hade varit bättre
lämpat att använda som fallföretag.

Urvalet av leverantörer skulle ha kunnat göras mer heltäckande ur Supply
Chain perspektiv, genom att se till leverantörer i samma led och därefter även
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förhållandena till deras leverantörer. På detta sätt hade en djupare bild av
kedjans relationer kunnat fås, men på grund av den tidsbrist som präglade
undersökningen var detta inte praktiskt genomförbart.

Det kan även ifrågasättas hur leverantörerna valdes ut. I och med att det var
de utvalda inköparna på Volvo Global Trucks som valde ut leverantörer kan
objektiviteten ifrågasättas. Det kan vara så att inköparna valde ut leverantörer
som de har en bättre relation till än andra leverantörer eller leverantörer de
vet anser att relationen till Volvo Global Trucks är bra för att få ett mer
positivt resultat.

Tillvägagångssättet när intervjupersonerna hos leverantören valdes ut kan
kritiseras. Detta då även de valdes ut av inköparna på Volvo Global Trucks
och således kan ha valts för att de har en bra personlig relation till inköparen
ifråga. Detta urval skulle kunna påverka resultatet på så sätt att leverantörerna
svarade mer positivt under intervjuerna än vad andra skulle ha gjort.

I fråga om generaliserbarhet hos fallstudier råder oenighet bland forskare,
men de flesta tycks vara av åsikten att försiktighet skall iakttas då
generaliseringar görs. Det är möjligt att de resultat som uppnås i denna studie
är giltiga för andra företag med liknande karakteristik som de i uppsatsen
undersökta, men med reservation för att fordonstillverkningsindustrin kan ha
branschspecifika egenskaper.

2.3.1 Källkritik

Även en del av de skriftliga källorna kan ifrågasättas, gällande aktualitet.
Exempelvis grundar sig avsnittet om makt i viss utsträckning på Thompsons
(1967) teorier. Som synes är denna källa över 30 år gammal och det skulle
kunna vara så att företags situation har förändrats till den grad att innehållet i
källan inte längre är aktuellt. Detsamma gäller även för Williamsons (1975)
över 25 år gamla beskrivning av opportunism. Efter grundliga
litteraturstudier inom området makt gjorde vi dock dessa val eftersom
författarna ger de i särklass mest detaljerade beskrivningarna av respektive
begrepp. Ytterligare ett faktum som stärkte vårt val var att många andra
författare i sina framställningar refererar till Thompson (1967) och
Williamson (1975).
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3 Makt och beroende i Supply Chains
Detta kapitel behandlar de teorier och resonemang som är relevanta för
uppsatsen. Referensramen är till för att läsaren ska få en förståelse för de
fenomen som undersöks i studien. I kapitlet tas teorier upp som behandlar
relationer, Supply Chain Management samt makt och beroende.

3.1 Supply Chain Management

Termen ”Supply Chain Management” används på många olika sätt och
tilldelas många olika betydelser. Harland (1996) sammanfattar olika
användningar av Supply Chain Managementbegreppet i fyra grupper, inom
vilka det finns en mängd olika definitioner.

1. Intern Supply Chain, där styrningen av flödet inom företaget fokuseras
2. Styrningen av tvåpartsrelationen med de närmaste leverantörerna
3. Styrningen av en kedja av företag som inkluderar leverantörers

leverantörer och kunders kunder
4. Styrningen av ett nätverk av företag som alla är involverade i att

tillfredsställa slutkonsumentens krav

I den andra användningen av Supply Chain Management fokuseras relationen
mellan företagen. Inom forskningen studeras denna användning oftast då det
gäller mjukare, mer beteenderelaterade aspekter av relationer. (Harland,
1996) Då vi ämnar studera relationen mellan företagen i denna undersökning
har vi valt att anamma den användningen av Supply Chain Management. Den
definition som fortsättningsvis kommer att användas i Supply Chain
Management sammanhang är densamma som presenterades i inledningen, det
vill säga:

” / 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 supply chain as a
whole.” (Christopher, 1998, s. 18 )
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3.1.1 Utmärkande drag för en Supply Chain

Supply Chains har ett antal utmärkande drag i jämförelse med traditionella
relationer. Lambert et al. (1996) har utvecklat en modell om partnerskap,
kallad partnerskapsprocessen. Denna modell är i sin helhet inte relevant för
vår uppsats, däremot är en liten del av den, innehållande ett antal
komponenter, intressant på så vis att vi anser det vara möjligt att dra
paralleller från denna till makt- och beroendeförhållanden. De faktorer som
ingår i modellen uppvisar stora likheter med de utmärkande drag för Supply
Chains som Cooper och Ellram (1993) tar upp. Dessa har därför slagits ihop
till nedanstående stycken, där ett antal särdrag för Supply Chains beskrivs.
Huruvida alla dessa kännetecken måste finnas eller om de kan ersätta
varandra för att Supply Chain Management skall föreligga råder det dock
oenighet om inom forskningen. (Cooper och Ellram, 1993)

Lagerstyrning. Inom Supply Chain Management krävs ett lagersamarbete
över hela kedjan. (Cooper och Ellram, 1993)

Kostnadseffektivisering. Inom Supply Chain Management undersöker
företagen alla kostnader i kedjan för att kunna identifiera var de totala
kostnadsfördelarna finns. I ett partnerskap skall parterna kunna ändra den
andres processer om det gynnar partnerskapet. Det kan handla om att föreslå
förändringar såväl som att vara berättigad att genomdriva en förändring utan
den andra partens godkännande. (Lambert et al., 1996) Företagen får då mer
pengar över till exempelvis forskning och utveckling eller möjligheter att
sänka priserna (Cooper och Ellram, 1993).

Förtroende och engagemang. Långsiktigt fokus, lojalitet mot varandra och
gentemot partnerskapet är en förutsättning för partnerskap. För att samarbetet
mellan medlemmarna skall kunna fungera förutsätts det att samarbetet i en
Supply Chain skall fortsätta under avsevärd framtid. (Cooper och Ellram,
1993) Parterna skall inte heller ständigt behöva oroa sig för att bli utbytta
(Lambert et al., 1996).

Information och kommunikation. Alla medlemmar måste ha tillgång till all
relevant information som krävs för att de skall kunna utföra sin uppgift i
kedjan på det effektivaste sättet. För detta krävs effektiv kommunikation på
alla nivåer i organisationerna. (Cooper och Ellram, 1993) Vidare bör båda
parter vara villiga att dela med sig av såväl goda som dåliga nyheter.
(Lambert et al., 1996)
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Processnabbhet är en viktig del i en Supply Chain, då exempelvis EDI3

bidrar till att minska ordercykeltider och således gör processerna kortare.
Tack vare informationssystemen kan företag i en kedja ge och få information
snabbare och kan därmed minska sin lagerhållning. (Cooper och Ellram,
1993)

Koordinering av flera led inom kedjan. Inom Supply Chain Management
måste alla medlemmar koordinera sina ansträngningar. Det är därmed viktigt
att alla funktioner inom medlemsföretagen förstår konceptet Supply Chain
Management. (Ibid.)

Gemensam planering är en viktig komponent för ett effektivt partnerskap.
(Lambert et al., 1996) Företagen i en Supply Chain planerar gemensamt
utveckling av nya produkter och materialflöden. (Cooper och Ellram, 1993)

Bredden på leverantörsbasen. Supply Chain Management förespråkar en
reducering av antalet leverantörer för att lättare kunna utveckla ett närmre
samarbete med ett fåtal leverantörer. Single sourcing är vanligt
förekommande i Supply Chains. (Ibid.)

Ledning av kedjan. En Supply Chain behöver en stark ledning för att kunna
utveckla och verkställa sin strategi. I dag blir det allt vanligare med en mer
intern teambildning. (Ibid.)

Delade risker och vinster är en av baserna för partnerskap. Ett tecken på
starkt engagemang är att parterna är villiga att offra sig kortsiktigt för den
andra för att partnerskapet skall bli lyckosamt på lång sikt. (Lambert et al.,
1996) Ett gott samarbete kräver att medlemmarna är villiga att dela riskerna
och framgångarna på lång sikt. En så kallad win-win situation4 förutsätts
således. I många fall domineras dock kedjan av en stark aktör, vilket innebär
att den enda ”vinsten” de andra aktörerna får är att göra affärer med den stora
aktören. Detta kan innebära att de stannar kvar i en Supply Chain trots att
endast en win- not lose situation föreligger. (Cooper och Ellram, 1993)

                                                
3 Med EDI (Electronic Data Interchange) kan information överföras automatiskt
mellan olika företags datasystem. (Person och Virum, 1998)
4 En situation där båda parter tjänar på relationen. (Monczka et al., 1998)
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3.2 Makt och beroende

3.2.1 Beroende

Pfeffer och Salancik (1978) i Monczka et al. (1995) argumenterar för att en
leverantörs begränsningar beträffande kapital och kunskap gör att denne får
specialisera sina produkter och tjänster till ett begränsat antal köpande
företags behov. Begränsningen kommer att leda till beroende av dessa
företag, vilket i sin tur gör att leverantören löper risk för att någon av köparna
kommer att utnyttja densamme. För att minska riskerna strävar leverantören
därför efter att etablera nära relationer och allianser med köpande företag.
(Monczka et al.,1995)

Thompson (1967) hävdar att hur duktigt ett företag än är på sina teknologiska
kärnkompetenser finns det alltid andra delar av verksamheten som är viktiga,
men som företaget inte självt klarar av. Därför bör ett företag identifiera inom
vilka områden företaget är beroende av input från omgivningen. Hur denna
omgivning är utformad och var kapaciteten i den är lokaliserad bestämmer i
sin tur vem företaget är beroende av. I denna omgivning finns det kanske
endast en källa till den input företaget behöver, vilket leder till en högre grad
av beroende. Kapaciteten att anskaffa denna input kan vara spridd eller
koncentrerad. Samtidigt kan efterfrågan på denna input vara koncentrerad
eller spridd, det vill säga det kan vara mer eller mindre konkurrens om den.
(Thompson, 1967)

Ett företag är beroende av vissa element i sin omgivning, för det första i
proportion till företagets behov av resurser som detta element kan bidra med
och för det andra den omvänt proportionella förmågan andra element har att
anskaffa samma resurs. (Thompson, 1967) Enligt Frazier och Rody (1991)
har ett företags beroende av en uppströms kedjemedlem att göra med antalet
alternativ till denne som finns och hur konkurrenskraftiga dessa alternativ är.
Provan och Gassenheimer (1994) är av åsikten att alla beroendesituationer för
företag inte är relaterade på samma sätt till inflytelsekällan.

Bindningar mellan företag
Komplexa organisationer blir beroende då de etablerar sig i omgivningen,
men att skaffa sig makt är inte så enkelt. I och med att andra organisationer
också är beroende kan de handla med varandra. För att styra detta ömsesidiga
beroende använder organisationer samarbetsstrategier. (Thompson, 1967)
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Ömsesidigt beroende existerar då både köpare och säljare är beroende av
motpartens prestation för att åstadkomma både sina egna mål och kedjans.
Genom ett ömsesidigt beroende knyts företagets egna välfärd till motpartens
välfärd och eftersom makt- beroendeobalansen ger möjligheter att påverka,
försöker den part som har makten att upprätthålla relationen. (Gassenheimer
och Ramsey, 1994)

De relationer som byggs upp mellan företag som ingår i ett nätverk fungerar
enligt Hammarkvist et al. (1982) som bindningar. Bindningarna har olika
syften och karaktär och bygger på att företagen anpassar sig till varandra. De
lägger då ner resurser på relationen som annars hade kunnat användas inom
andra områden. Hammarkvist et al. (1982) nämner fem olika typer av
bindningar; tekniska-, tidsmässiga-, kunskapsmässiga-, ekonomiska- och
juridiska- samt sociala bindningar, vilka presenteras nedan. Eftersom
bindningar mellan köpande och säljande företag bygger på anpassningar som
företagen gör till varandra får bindningarna i vår mening konsekvenser för
makt- och beroendeförhållandet dem emellan.

Tekniska bindningar innebär att företagen gör tekniska anpassningar till
varandra av något slag. För köparen kan detta till exempel innebära att denne
anpassar sin produktionsutrustning till ett visst slags material från en viss
leverantör. En leverantör kan exempelvis anpassa sin produkt till köparen
eller dennes produktionsutrustning. (Hammarkvist et al., 1982)

Med tidsmässiga bindningar menas att enheter som ligger efter varandra i
produktionskedjan samordnas, vilket resulterar i reducerad kapitalbindning.
För att undvika problem såsom dröjsmål måste även andra sidoaktiviteter
samordnas. Eftersom lagren numera är begränsade hos många företag krävs
det att leveranserna är exakt inplanerade. Det kan i Hammarkvist et als
(1982) mening även vara frågan om att företagen anpassar sina administrativa
rutiner till varandra.

Kunskapsmässiga bindningar handlar om att parterna genom att arbeta
tillsammans under en period lär känna varandras styrkor och svagheter samt
hur de ser på olika problem. De lär sig om varandras förmåga och även hur
de skall utnyttja den. Denna ömsesidiga kunskapsuppbyggnad betraktas som
en investering eftersom parterna lagt ner tid och resurser på att lära känna
varandra. (Hammarkvist et al., 1982)

Ekonomiska- och juridiska bindningar, såsom avtal, är bindningar som kan
ske i en mängd former, exempelvis genom långsiktiga samarbetsavtal.
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Beträffande ekonomiska bindningar, som finansieringshjälp, kombineras
dessa vanligtvis med någon form av juridisk bindning. I många fall kan de
juridiska bindningarna ses som en komplettering eller en försäkring till de
andra bindningarna, men kan i andra fall vara en grund som de andra
bindningarna baseras på, exempelvis vid företagsköp. (Ibid.)

Sociala bindningar är de personliga kontakter som företagen har med
varandra. Eftersom det många gånger är svårt att få avtal heltäckande har
förtroende för motparten en viktig funktion som komplement till de skriftliga
avtalen. (Hammarkvist et al., 1982) En förutsättning för att förtroende mellan
parterna skall uppstå är att de har personliga relationer till varandra, vilket är
en process som tar tid. (Frances och Garnsey, 1996) Denna typ av bindning
kan som andra bindningar ses som en investering. (Hammarkvist et al., 1982)

Asymmetriskt beroende
Hart och Saunders (1998) menar att i tvåpartsförhållandet mellan kund och
leverantör är relativt beroende en avgörande faktor till makt. En makt-
beroendeobalans uppkommer enligt Gassenheimer och Ramsey (1994)
genom asymmetri mellan köparens och säljarens beroende. En sådan obalans
handlar om att köparen och säljaren inte värderar relationen på samma sätt.
Den part som värderar relationen lägst är mindre beroende och har således en
maktfördel gentemot motparten. (Gassenheimer och Ramsey, 1994)

Maktobalans leder till asymmetriskt utbyte mellan parterna, då den mer
beroende parten ger mer än den får. Detta sker då den mindre beroende
parten använder sin maktposition för att förvränga utbytet till sin fördel,
genom att hålla inne belöningar som beror på motpartens prestation. (Molm,
1985) Hart och Saunders (1998) påpekar att ju större beroende desto större
makt har ett resursrikt företag att påverka det resursberoende företaget.

Obalansen i en dimension kan dock vägas upp av motsatt obalans i en annan
dimension. Finns det ingen sådan uppvägande obalans är det viktigt att
försöka skapa en sådan eftersom ett företag måste göra sig intressant ur
någon aspekt för att prioriteras av det andra företaget, exempelvis genom att
erbjuda kunden produkter eller teknik som ingen av konkurrenterna gör.
(Gadde och Håkansson, 1993)

3.2.2  Makt
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Abrahamsson och Andersen (1996) menar att makt har att göra med att
kontrollera resurser som andra aktörer är intresserade av. Omvänt reduceras
en aktörs makt i samma utsträckning som denne saknar kontroll över andras
intressen. Ett företag kan ha relativt stor makt i relationen med exempelvis
leverantören, samtidigt som det har relativt lite makt i relationen med
kunden, eller tvärtom. Företaget kan även ha stor makt gentemot hela
omgivningen eller vara relativt maktlöst gentemot densamma. Makt med
avseende på konkurrenter uppkommer då ett företag har möjlighet att agera
utan hänsyn till hur dess konkurrenter agerar. (Thompson, 1967)

Thompson (1967) menar även att makt inte behöver innebära att i ett system
som består av A och B så har A makt på Bs bekostnad. Genom att se makt i
ett ömsesidigt beroendeförhållande kan det vara möjligt att A och B får ökad
makt gentemot varandra och att detta ökade ömsesidiga beroende kan ge en
ökad ”nettomakt”. Därutöver finns en typ av förhållande mellan A och B som
kan betecknas som en högre grad av ömsesidigt beroende. (Thompson, 1967)

Makt bygger på att båda företagen har möjligheten att ge ut eller hålla inne
med input som är viktig för motparten. När en part har möjligheten att bidra
med eller hålla inne en särskilt attraktiv input kan denne kräva en
motprestation som är ogynnsam för motparten. Om detta sker i form av att
den starkare parten drar nytta av en svagare parts beroende för egen vinning,
genom falskspel, hot eller löften föreligger enligt Williamson (1975)
opportunism (se 1.2). Om opportunism uppkommer i samband med att få
alternativ finns att tillgå uppstår en svår situation för den utsatta parten. Finns
det däremot ett antal alternativ kommer företaget troligtvis inte att förnya
kontrakt med denna partner. (Williamson, 1975)

Därmed menar inte Harrigan och Newman (1990) att alla företag vidtar
sådana kortsiktiga åtgärder och använder all makt de besitter. Parterna är
oftast mer intresserade av att ge relationen en långsiktig tillväxt. (Harrigan
och Newman, 1990) Makt är enligt Kasulis och Spekman (1980) det
uttrycksmedel som begränsar det beteende som är tillåtet i
distributionskanalen.

Kasulis och Spekman (1980) menar att makt ofta används i
distributionskanaler, främst för att framhäva distributionskanalens
konkurrensposition. I och med detta kan användandet av makt till och med
stärka banden mellan parterna. Därmed kan maktanvändandet ses som
positivt. Däremot, om makten används av en enskild medlem i kanalen och
som endast ger måluppfyllelse för denna medlem och inte för de andra, det
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vill säga att denne agerar opportunistiskt, blir hela kanalen lidande.
Maktanvändande ses då som negativt och kan leda till onödiga konflikter,
minskat samarbete, ineffektivitet och i slutändan även till att medlemmar
hoppar av samarbetet. (Kasulis och Spekman, 1980)

Tvingande- och icke tvingande makt
Med tvingande makt menar Frazier och Rody (1991) krav som sätter direkt
press på motparten att prestera ett eller flera specifika beteenden med någon
form av bestraffning som konsekvens av ett misslyckande. Exempel på
tvingande makt kan vara att en part hotar med att avsluta relationen. (Kasulis
och Spekman, 1980) Gassenheimer och Ramsey (1994) menar att
maktobalans och tvingande makt i en relation varierar med den svagare
partens beroende, men även med den starkare partens relativa position i
relation till alternativa handelspartners.

En hög maktnivå i en relation leder ofta den makthavande parten att relativt
ofta använda tvångsinflytande mot den svagare parten. Detta då innehavandet
av makt uppmuntrar företaget att uppträda opportunistiskt och dra fördel av
det andra företaget för att nå en oproportionerligt stor del av vinsten från
utbytet. Det är dock viktigt att påpeka att detta sker då samarbetet är av liten
betydelse för den makthavande parten och kostnaderna för att använda tvång
är små. Företag som saknar alternativ och status visar ofta större tolerans mot
användandet av tvång och gör få om ens något försök att hämnas. (Frazier
och Rody, 1991)

Icke tvingande makt är sådan makt som gör att ett företag vill uppfylla
motpartens krav för att det anser att det på ett eller annat sätt kommer att
gynna dem att motparten blir nöjd. Icke tvingande strategier tar lång tid att
implementera effektivt och det är således endast leverantörer med relativt
mycket makt i tvåpartsrelationen som förväntas kunna använda dem effektivt.
Detta då de får den tid de behöver från köparen. Leverantörer med liten makt
kan försöka använda icke tvingande strategier, men finner att köparen inte är
mottaglig för dem. Ett företag i en industriell relation är dock troligen så pass
betydelsefull för andra medlemmar att icke tvingande strategier kan användas
effektivt. (Frazier och Rody, 1991) Exempel på icke tvingande makt skulle
kunna vara ett företags image. Företaget med en bra image kan då ställa vissa
krav på motparten som denne vill uppfylla för att få del av denna image.
(Kasulis och Spekman, 1980)

Förhandlingsmakt
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Förhandlingsmakt uppkommer genom relativ brådska, tillgängliga resurser,
andra engagemang, möjliga alternativ och liknande styrkor och svagheter hos
parterna. Därmed blir den potentiella partnern bedömd efter hur denne
kommer att använda makt för att nå avtal. Ofta är det just de karakteristika
som gör den potentiella partnern attraktiv som ökar dennes relativa
förhandlingsmakt. Det är bara då den ena parten har någonting som den andra
vill ha som makt uppkommer, således är makt situationsspecifik. (Harrigan
och Newman, 1990)

Förhandlingar som syftar till att besegra motparten går enligt Monczka et al
(1998) under beteckningen win-lose förhandlingar. Vinnare är den som
lyckas tillskansa sig det största värdet och då det totala värdet är förutbestämt
erhålls ett ökat värde på bekostnad av den andra partens värde. En win-win
förhandling däremot går ut på att parterna genom att samarbeta kan skapa
ökat värde. Stor vikt läggs vid att båda parternas behov skall bli
tillfredsställda. Makt i sådana sammanhang används främst för att fokusera
på gemensamma snarare än individuella intressen. (Monczka et al., 1998)

För en inköpare handlar ökat värde exempelvis om att erhålla ett lägre
inköpspris eller att företaget får hjälp med produktdesign eller utveckling av
teknik. Ökat värde för en leverantör kan till exempel bestå i att motparten
totalt sett köper in större kvantiteter eller att företaget erhåller teknisk
assistans för att reducera produktionskostnaderna. Tonvikten i relationen
läggs på ömsesidigt samarbete och parterna skall dessutom vara villiga att
dela information som är viktig för att nå bättre överenskommelser. (Monczka
et al., 1998)

Win-win förhandlingar är endast tillämpliga i vissa situationer. En
förutsättning för sådana förhandlingar är framförallt att det finns ett stort
förtroende mellan parterna. Bäst fungerar win-win förhandlingar för
produkter eller tjänster som är av strategisk betydelse och inte av standardtyp.
En win-win filosofi är vanligtvis den bästa strategin då faktorer såsom
teknologi, kvalitet, cykeltid, pris/kostnad är viktiga i relationen. (Monczka et
al., 1998)

3.3 Maktkällor

3.3.1 Konkurrenssituation
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När det finns få alternativa leverantörer kan dessa vanligtvis utöva inflytande
vad gäller priser, kvalitet och villkor och detsamma gäller då få köpare finns.
Då både säljaren och köparen befinner sig på en marknad med stor
konkurrens uppkommer ett ömsesidigt beroende, vilket uppmuntrar företagen
att söka stöd hos den andra parten för att vinna marknadsandelar från
konkurrenter. (Gassenheimer och Ramsey, 1994) Konkurrenssituationen kan
dock förändras över tiden. Om exempelvis leverantörens övriga kunder växer
i storlek och således blir viktigare för denne, får leverantören en maktfördel
gentemot den relativt mindre kunden. (Frazier och Rody, 1991) Enligt Hart
och Saunders (1998) kan ett beroende kompenseras genom att leverantören
erbjuder en unik vara eller tjänst eller investerar i tillgångar som kunden
behöver och inte kan få från någon annan potentiell leverantör.

3.3.2 Företagets storlek

Enligt Provan och Gassenheimer (1994) är stora företag viktigare för
leverantörer och kunder än små genom att det är mindre riskfyllt att
samarbeta med dem i och med att de oftast är mer solida inte lika känsliga för
svängningar som små företag. Storleken bidrar således till att minska det
relativa beroendet gentemot motparten. (Provan och Gassenheimer, 1994).

3.3.3 Teknisk kompetens

Mintzberg (1983) anser att teknisk kompetens är en källa till makt, det kan
röra sig om att en expert har kontroll över reparationer av en tekniskt
komplex maskin, men även att organisationen besitter specifik kunskap.
Även vilken typ av företag det handlar om har betydelse såtillvida att en
specialist vanligen har en stor kunskap om sitt område medan en generalist
inte har denna fördel. (Frazier och Rody, 1991)

3.3.4 Produkter

De produkter som ligger till grund för relationen är en viktig maktkälla i
många olika avseenden. Om produkterna står för en stor del av köparens
kostnader eller inköp kommer köparen, enligt Porter (1980), att lägga
resurser på att köpa till så lågt pris som möjligt samt köpa selektivt. Detta
beteende förstärks då det handlar om produkter av standardtyp eller om de är
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odifferentierade, eftersom köparen då vet att de kan finna alternativa
leverantörer och spela ut dessa mot varandra. Om kvaliteten på insatsvaran är
av stor vikt för köparens produkter blir denne däremot mindre priskänslig och
leverantören får mer makt. Då leverantörens produkt är en viktig insatsvara i
köparens verksamhet, då produkterna inte konkurrerar med
substitutprodukter eller då produkterna är differentierade har leverantören
makt, såtillvida att köparen inte kan spela ut leverantörer mot varandra.
(Porter, 1980) En produkts maktfördel är dock föränderlig över tiden och om
exempelvis efterfrågan ökar på leverantörens produkter ökar leverantörens
relativa makt. (Frazier och Rody, 1991)

3.3.5 Volym

Gadde och Håkansson (1993) hävdar att en relation som ur volymsynpunkt är
viktigare för säljaren än för köparen ger den mindre beroende parten en
maktfördel. Detta innebär att en leverantör blir beroende av kunder som står
för en stor del av deras försäljningsvolym likväl som att en köpare blir
beroende av en leverantör då en stor del av dennes inköp koncentreras till
denna leverantör. (Porter, 1980) Frazier och Rody (1991) hävdar att även
efterfrågan på leverantörens produkter påverkar maktpositionerna. En
leverantör med hög efterfrågan på sina produkter är mindre villig att anpassa
sig till en köpare av små volymer och har således makt över denne.

3.3.6 Information

Parterna i en relation har behov av olika typer av information. Ett köpande
företag har behov av information beträffande produktens tekniska
egenskaper, (Gadde och Håkansson, 1998) efterfrågan, aktuella
marknadspriser samt leverantörernas kostnader. (Porter, 1980) Om köparen
har full information om dessa faktorer besitter denne makt, enligt Porter
(1980).
Informationsspridning mellan parterna är särskilt viktig då få alternativ finns.
På grund av informationsasymmetri mellan de båda parterna kan den ena
partens uppfattning om motpartens makt vara lika viktig som motpartens
verkliga makt. Detta kan leda till att parterna medvetet undanhåller viktig
information för varandra för att få motparten att uppfatta det som att den är i
underläge. Då många alternativ konkurrerar med varandra skyddas köparen
mot opportunistiskt beteende hos leverantörer med informationsfördel.
(Williamson, 1975)
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3.3.7 Rykte och prestige

I många teorier anses ett företags rykte vara av stor betydelse. Enligt Saxton
(1997) visar ett företags rykte dennes kapacitet inom management,
produktkvalitet och finansiell situation, vilka är viktiga faktorer för företagets
partners. Ett gott rykte är därför en värdefull immateriell tillgång som kan ge
en bestående komparativ fördel och även en bättre tillgång till resurser.
Saxton (1997) menar att ett företags rykte både är en intern resurs och ett
medel för att nå externa resurser. Ryktet kan dessutom minska kostnaderna
för sökning och övervakning i samband med en etablering av en relation och
därmed minska transaktionskostnaden. Ett gott rykte är en indikation att
företaget inte hoppar av samarbetet och tar hem vinsterna från relationen.
Fördelarna med ett gott rykte förväntas fortsätta efter transaktionen och
förbättra chanserna för tillfredsställelse genom hela relationen. (Saxton,
1997)

Prestige är det billigaste sättet för ett företag att skaffa makt. I den
utsträckning elementen i omgivningen tycker att det är prestigefyllt att handla
med företaget, har företaget vunnit makt över detta element utan att åta sig
något i gengäld. (Thompson, 1967)

3.3.8 Kostnad för att avsluta relationen

Då en köpare byter från en leverantörs produkter till en annan leverantörs
produkter kan bytet enligt Porter (1980) vara förknippat med höga kostnader.
Sådana kostnader orsakas i hans mening av bland annat; träning av personal,
inköp av ny produktionsutrustning, tidsåtgång med mera vid test av den nya
leverantörens produkter och teknisk assistans åt denne. Ytterligare en orsak
till kostnader vid ett leverantörsbyte är att somliga av ett företags
investeringar, såsom verktyg, inte nödvändigtvis är överförbara till ett nytt
samarbete. (Porter, 1980)

Porter (1980) hävdar att höga kostnader för byte av leverantör inte bara
binder köparen till en viss leverantör, det hindrar även köparen från att spela
ut leverantörerna mot varandra. Under sådana förutsättningar innehar
leverantören en maktfördel gentemot köparen. Ifall kostnaderna förknippade
med ett leverantörsbyte är låga är det istället köparen som har makt gentemot
leverantörerna. (Porter, 1980) Morgan och Hunt (1994) menar att höga
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kostnader vid ett leverantörsbyte leder till engagemang och en stark vilja till
upprätthållande av relationen.

3.4 Maktanvändande och konsekvenser därav

3.4.1 Faktorer som påverkar maktanvändande

Ett företags makt måste enligt Korpi (1985) i Frazier och Summers (1986)
analyseras i sitt sammanhang, i sin relation till andra organisationer och ses i
förhållande till parternas beroende av varandra. Harrigan och Newman
(1990) är av åsikten att nationalitet, kultur och vilken bransch företagen
tillhör inverkar på hur makt används i relationen. Utmärkande för makt i
relationer är att det vanligtvis inte diskuteras under vilka omständigheter som
helst.

”Often power is not discussed openly; the flaunting of power may
be considered bad taste.” (Yavitz och Newman, 1982 i Harrigan
och Newman, 1990, s. 428)

Blau (1964) i Frazier och Summers (1986) är en av dem som förespråkar att
möjligheten att tillgripa makt inte alls behöver användas och att användandet
kan leda till försämrad relation, reducerat förtroende och inbjuda till
repressalier. Företag kan av denna anledning vara försiktiga i sitt
maktutnyttjande i vissa situationer, då maktanvändandet kan göra motparten
ovillig att ingå framtida samarbetsarrangemang (Harrigan och Newman,
1990). Korpi (1985) i Frazier och Summers (1986) menar vidare att makt inte
nödvändigtvis behöver användas för att vara effektiv. Det råder dock delade
meningar om huruvida den som besitter makt kommer att använda sig av den
eller ej. Frazier och Rody (1991) menar att leverantörer med stor makt i
kedjan inte använder tvingande makt för ofta, då det inte alltid är effektivt om
det finns flera alternativ till dem eller då motparten bidrar med en viktig
resurs. Forskare såsom Bannister (1969) och Robicheaux och El-ansary
(1975) i Frazier och Summers (1986) anser däremot att den som innehar makt
vanligtvis använder sig av den regelbundet och då ofta i tvingande form.

Relationer i distributionskanaler bygger i Frazier och Summers (1986)
mening på långvariga relationer. Parterna har då eventuellt en gemensam
bakgrund och hänsyn bör tas till parternas framtid, något som sannolikt
påverkar deras beteenden. Frestelser att utnyttja sin styrka genom tvingande
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makt kan sannolikt kontrolleras eftersom ett sådant beteende skulle kunna få
återverkningar senare. Dessutom kan styrkeförhållandet mellan parterna
förändras över tiden, vilket även det påverkar beteendet. Ytterligare något
som enligt Frazier och Summers (1986) tenderar att hämma utnyttjandet av
tvingande makt är personliga relationer mellan parterna.

I relationer där det köpande och säljande företaget kommit överens om att
skapa en långsiktig relation, som baseras på samarbete och som dessutom
innehåller hög grad av icke-överförbara investeringar och av ömsesidigt
beroende, kan tvångsmakt och opportunism hållas på en låg nivå, vilket inte
hade varit fallet i en relation med lägre grad av samarbete. (Provan och
Gassenheimer, 1994) Den förstnämnda formen av relation bygger på normer
och många aspekter lämnas avsiktligt vaga, men då förhållandet bygger på
långsiktighet och öppenhet drar parterna inte nytta av vagheten.

Det skulle enligt Provan och Gassenmeimer (1994) kunna vara så att
beroende som är byggt på långsiktigt samarbete kan ge andra maktresultat än
beroende i relationer som präglas av lågt engagemang, kortsiktigt tänkande
och där parterna sätter sina egna intressen i första hand.

3.4.2 Konsekvenser av maktanvändande

En hög nivå av överenskommelse mellan företagen skapar bättre möjligheter
till användning av icke tvingande makt, då utbyte av idéer och förslag
troligen inträffar mellan företag som har liknande värderingar. Då tvingande
makt används sätter företaget press på motparten för att få denne att handla
på ett annat sätt än den själv vill, vilket gör att inkompatibiliteten mellan
parterna fokuseras. Parterna har troligen en relativt låg grad av gemensamma
värderingar då tvingande makt används i relationen. Användandet av tvång
förstärker och förstorar skillnaderna mellan parterna i relationen. (Frazier och
Rody, 1991)

Historiskt sett har Supply Chain relationer baserats på antingen förtroende
eller makt. I en maktbaserad relation dikterar den starkare parten villkoren.
(Chopra och Meindl, 2001) Kumar (1996) finner tre huvudsakliga skäl till att
maktanvändande i en Supply Chain, som kan verka fördelaktigt på kort sikt,
tenderar att bli självförstörande på lång sikt.

1. Att använda makt för att tvinga fram orättvisa eftergifter från motparten
kan göra att motparten gör samma sak tillbaka om maktförhållandet i
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relationen förändras. (Kumar, 1996) Förändringar i maktförhållandena
kan uppstå exempelvis genom ny teknik eller konjunktursvängningar.
(Hart och Saunders, 1998) I högkonjunktur kan säljaren ha mer makt och i
lågkonjunktur kan köparen vara starkare, eftersom efterfrågan då i många
fall är mindre än utbudet. (Gadde och Håkansson, 1993)

2. När ett företag systematiskt exploaterar sina fördelar gentemot motparten,
kommer motparten till slut att söka sätt att motsätta sig denna makt. Detta
kan exempelvis ta sig uttryck i att leverantörer avslutar relationen med
kunden. (Kumar, 1996)

3. Genom att arbeta tillsammans som partners kan det säljande och köpande
företaget ge högre värde till kunden till en lägre kostnad. (Ibid.)

Morgan och Hunt (1994) menar att ett kontinuerligt utnyttjande av
maktmedel för att nå underkastelse förstör förtroende och engagemang, vilket
försämrar samarbetet och förhindrar långsiktig framgång. Wilson och Vlosky
(1998) är av åsikten att missbruk av makt på kort sikt kan leda till stora
fördelar för en köpare, men att sådana handlingar kan skada relationerna till
leverantören och det kan även ge följdverkningar på kvaliteten och
effektiviteten. Företag bör därför vara försiktiga vid användandet av
tvingande makt. (Wilson och Vlosky, 1998)

Enligt Molm (1991) påverkar förekomsten av alternativ användandet av
makt. Vidare argumenteras att köparens grad av beroende gentemot någon
leverantör påverkar köparens svar till alternativa leverantörer. Då det finns
alternativ används makt i mindre utsträckning för att inte den starkare parten
ska bli utbytt. Gassenheimer och Ramsey (1994) menar att i övervägandet om
en starkare part skall använda tvingande makt tas inte bara
beroendesituationen med i beräkningen utan hänsyn tas även till hur stor
risken är att den svagare parten kan hämnas. Hämnd kan uppkomma genom
att den svagare parten har låg tolerans i och med att denne har alternativa
möjligheter. (Gassenheimer och Ramsey, 1994)

Möjligheten att påverka kan enligt Thibaut och Kelley (1959) i Gassenheimer
och Ramsey (1994) även bero på det mervärde som den påverkande parten
har relativt andra alternativ. Molm (1985) menar att om den kostnad som det
medför att ge vika för krav som ställs av motparten inte uppvägs av ett
mervärde så minskar motpartens möjlighet att påverka.
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En annan orsak till att konsekvenserna av ett maktanvändande inte blir som
den maktanvändande partnern tänkt sig är att en annan partner har en relativt
större maktfördel och därmed pressar den svagare parten mer. Detta kan då
leda till att den svagare parten inte böjer sig för de krav som ställs av den
mindre maktanvändande parten. (Gassenheimer och Ramsey, 1994)

Industriella leverantörer och distributörer har många alternativa kunder att
välja mellan. Detta medför att toleransen mot användande av tvångsmakt
inom tvåpartsrelationen är relativt låg hos både leverantörer och distributörer,
med hämnd som troligt svar vid ett försök, det vill säga att motparten svarar
med tvångsmakt. (Frazier och Rody, 1991) Att parten som utsatts för
maktutövande hämnas kan resultera i att båda parter förlorar på situationen.
(Wilkinson, 1996) Om en av parterna däremot använder en icke tvingande
strategi, som diskussioner, är det troligt att motparten gör detsamma och att
utbytet parterna emellan förbättras. (Dwyer et al., 1987)

Användande av makt baserad på motpartens beroende kan ge resultat, men att
systematiskt använda sig av makt för att nå samtycke förstör motpartens
förtroende och engagemang, vilket minskar samarbetsvilligheten och
försämrar möjligheten till långsiktig framgång. Dessutom leder användandet
av makt till konflikter. (Morgan och Hunt, 1994)

Konflikt
Om parterna är överens finns ingen anledning att försöka förändra den andres
beteende, medan det vid oenigheter kan vara fördelaktigt att utöva makt för
att förändra beteendet. (Wilkinson, 1996) Graden av konflikt är delvis
beroende av vilken maktmetod som tillämpas. I distributionskanaler är det
vanligtvis ekonomiska bestraffningar, där intäkter och vinst är inblandade,
som genererar flest konflikter. (Wilkinson, 1996)

Om den starkare parten ofta pressar den svagare till att utföra prestationer
som denne inte samtycker till eller saknar resurser för, är det troligt att den
svagare parten känner frustration. Denna typ av tvång leder ofta till
konflikter. Ett företag som blir utsatt för maktutövande kan även bli mindre
benäget att samarbeta i fortsättningen. Även användandet av icke tvingande
strategier förväntas vara positivt relaterat till konflikt, men av andra orsaker.
Då företagen har god kommunikation med varandra resulterar detta i
öppenhet och förtroende, vilket gör att parterna uttrycker oenigheter när de
uppstår. Därmed kan konflikter lösas på ett tidigt stadium och till och med
stärka relationen, genom att parterna bättre förstår varandras synvinkel.
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Därmed inte sagt att tvång alltid ska undvikas, ibland kan tvång användas
utan att förstöra relationen. (Frazier och Rody, 1991)



Supply Chain relationer
- En studie av makt och beroende

34



35

4 Empiriska resultat
I denna del av uppsatsen presenteras resultatet av de intervjuer och de
dokumentstudier som gjorts i undersökningen. Kapitlet inleds med en
presentation av Volvo Global Trucks. Sedan beskrivs varje relation för sig
där leverantören introduceras med en kortfattad presentation, varefter en del
generell information om samarbetet presenteras. Strukturen på kapitlet följer
i stora drag de intervjuguider som använts. Varje stycke inleds med Volvo
Global Trucks syn på relationen och därefter följer leverantörens.

4.1 Volvo Global Trucks

Volvo Global Trucks, hädanefter även kallat VGT, är det största
affärsområdet inom Volvokoncernen och en av världens största tillverkare av
tunga lastvagnar. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför
medeltunga samt tunga lastvagnar, för all typ av transport. VGTs klart
dominerande verksamhet, beträffande produktionsvolym, är tunga lastvagnar
och den största marknaden är den europeiska. Totalt sett finns VGT
representerade i 130 länder och har över 50 000 anställda.

4.1.1 Avtal och prispolitik

Avtalen som finns mellan parterna är både av generell och specifik karaktär.
VGT har standardavtal för Volvokoncernen, beträffande inköp och leverans.
De har ramavtal för ansvarsfördelning, reklamationer och produktansvar.
Vidare finns detaljerade utvecklingsavtal som är bundna till projekt, samt
PPM5- och prisavtal. Utvecklingsavtalen löper över tre till fyra år och
inköpsavtalen på obestämd tid med ett års uppsägningstid från vardera parter.

Volvo Global Trucks för en hård prisreduceringspolitik mot sina leverantörer.
Den generella målsättningen är att leverantörerna i år skall sänka sitt pris med
6% och under nästa år skall de sänkas med ytterligare 6%. VGT är medvetna
om att det är hårda krav de ställer på sina leverantörer.

                                                
5 Parts Per Million, det vill säga hur många fel som maximalt får finnas per miljon
produkter.
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4.2 Volvo Global Trucks – Autoliv Inc.

4.2.1 Autoliv Inc.

Autoliv Inc. är en av de främsta aktörerna i världen beträffande
fordonssäkerhet. De utvecklar, producerar och säljer system för att undvika
skador hos förare och fotgängare samt för att undvika trafikolyckor. I deras
sortiment återfinns produkter som säkerhetsbälten och airbags. Autoliv har
mer än 30 000 anställda i över 30 länder och global närvaro är en viktig del i
företagets kundservicestrategi. Autoliv levererar till de flesta av de större
biltillverkarna i världen och de flesta bilmärken.

4.2.2 Produkter

VGT anser att de produkter Autoliv säljer, det vill säga skyddssystem, som
bilbälten och airbags, är relativt avancerade och de räknas, enligt
respondenten som strategiska i och med VGTs starka satsning på säkerhet.
Av den totala inköpssumman svarar Autoliv för i storleksordningen en
promille, men i fråga om de produkter Autoliv levererar står dessa för 100%
av VGTs inköp.

Bilbälten och airbags räknas av Autoliv som en traditionell produkt.
Produkterna är dock avancerade såtillvida att det ligger avancerad teknik och
mycket utveckling bakom, dessutom är alla produkter kundanpassade i något
avseende. Av Autolivs omsättning svarar VGT endast för en liten del, strax
under 1%. Autoliv menar att inte någon lastbilstillverkare köper de mest
avancerade systemen de har, utan de går till personbilsindustrin, där
utvecklingen har gått snabbare och kraven är högre.

”Volvo Lastvagnar, som lastbilstillverkare, har poängterat säkerheten
och drivit det i flera år och de sätter in airbags. De flesta
lastbilstillverkare kan inte erbjuda en airbag en gång.” (Intervju
Autoliv, 2001-12-04)
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4.2.3 Relationen

Relationen mellan VGT och Autoliv har funnits sedan nuvarande VGT
började sätta in bilbälten i sina lastbilar, vilket de gjorde för 20 till 30 år
sedan. Under årens lopp har de anställda i viss mån etablerat personliga
relationer till varandra och börjat träffas på ett lite mer personligt plan, vilket
är relativt vanligt när personalen på de båda företagen arbetar med ett projekt
i upp till tre år. Därefter sker leverans av produkten, vilket i lastbilsbranschen
ofta fortgår i cirka åtta år. Båda parter ser detta som positivt för relationen
och menar att det kan vara bra att tala om någonting annat än affärer hela
tiden och att detta faktiskt underlättar arbetet i relationen. När något går snett
drabbas båda parter och då brukar båda ta någon del av kostnaden.
Respondenterna anser att båda parter i viss mån delar på risker, även om båda
sidor försöker minimera riskerna och låta den andre ta dem istället.

VGT ser Autoliv som en relativt viktig leverantör eftersom de levererar en
avancerad och strategisk komponent. Respondenten ser relationen som nära
och betonar vikten av att ha en bra relation med dem. Det finns dock både
positiva och negativa sidor i relationen. VGT ser det faktum att Autoliv
ligger geografiskt nära som en fördel i och med att de kan vara snabbt på
plats på VGT om ett möte behövs. Respondenten menar dock att Autolivs
förmåga att driva projekt kunde ha varit bättre, men tillägger:

”Man tenderar att fokusera på problemen, det är mycket som rullar på
som det ska, sedan blir man ganska färgad av de problem man sitter
med nu, även om det går bra på andra delar i relationen.” (Intervju
VGT, 2001-12-06)

VGT menar att de största problemen som finns i samarbetet handlar om att
hålla tider, ge feedback och uppnå kravspecifikationer. För VGTs del är det
svårt att kompromissa om tiden i och med att de har mycket små
tidsmarginaler i produktionen. För att lösa problemen förs diskussioner. VGT
ser relationen som en relativt välutvecklad Supply Chain relation, vilket
respondenten menar kan vara tack vare att de har en relation sedan lång tid
tillbaka och känner varandra.

Autoliv skulle inte påverkas nämnvärt av att släppa VGT som kunder, i och
med den låga omsättningen hos VGT och att priserna är så pressade skulle
det inte göra någonting på vinstsidan, enligt respondenten.
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”/…/ däremot har det större betydelse för oss att ha dem som kund av
rent emotionella skäl. Volvo Lastvagnar, Scania och Volvo
Personvagnar, för oss är de fortfarande svenska företag, som finns här
med teknik, alltså utveckling, och inköp. Klart att vi vill ha dem som
kunder.” (Intervju Autoliv, 2001-12-04)

I fråga om rykte och prestige är det viktigt att kunna referera till VGT som
kund eftersom de satsat på säkerhet i många år. Personer inom
lastbilsbranschen förstår då att det är mer avancerade produkter än de som
används i allmänhet inom branschen. Autoliv anser att det är väldigt mycket
som fungerar bra med VGT, exempelvis deras leveransplaner och att det är
lätt att arbeta med dem. Respondenten menar även att det finns ett förtroende
i relationen. Om Autoliv exempelvis debiterar fel pris betalar VGT fakturan
och påpekar att det är fel, medan andra företag håller inne betalningen till
dess att rätt faktura inkommer. Det största problemet Autoliv ser i relationen
är VGTs prispolitik och de har avböjt att vara med i ytterligare
prissänkningsrundor. Problemet har diskuterats mellan parterna, men det
råder fortfarande delade meningar.

”De har särskilt med sin prispolitik gjort sig mindre intressanta som
kunder och har kommit så långt att vi inte kommer att kämpa längre för
att ha dem kvar.” (Intervju Autoliv, 2001-12-04)

Ibland är parterna inte heller överens om vad som är rätt och fel i produktens
prestanda som till en del kan bero på att de inte fått tillräckligt med
information. Detta har enligt respondenten hänt alltför många gånger för att
det skall vara bra. Autoliv har en annan syn på kedjan än VGT. Även de ser
den som en Supply Chain, men de anser inte att den är välutvecklad.

4.2.4 Information och kommunikation

VGT delger Autoliv information som rör produkten och prognoser på hur
mycket som skall byggas. Om det någon gång skulle behövas kan de även ge
detaljerade kalkyler, men respondenten menar att det inte är ofta det behövs.
Däremot är de mer restriktiva med sekretessbelagd information och
information som gäller säkerhetsprestanda i och med att Autoliv är en
säkerhetsleverantör. Respondenten menar att om någon part ger mer
information än den andra är det VGT. Oftast blir VGT informerade av
Autoliv om de har problem med någonting, men inte alltid.
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Autoliv bryter ner sina offerter till vissa nivåer när de skall motivera
förändringar, men de har inga öppna kalkyler mot VGT. Konfidentiell
information delger de aldrig, exempelvis om utvecklingsprojekt med
konkurrenter. I vissa avseenden menar de att VGT ger dem väldigt bra
information, om exempelvis framtida volymer och deras planer för
produktionen är också säkra och jämna. Autoliv anser dock att VGT inte ger
lika mycket information som andra kunder och att detta påverkar närheten i
samarbetet, men i och med att de träffas varje vecka i utvecklingsprojekten
blir samarbetet närmare.

”Man pratar precis om det som behövs för att driva projektet vidare och
försöker att undvika allting runtomkring.” (Intervju Autoliv, 2001-12-
04)

Kommunikationen mellan företagen fungerar bra enligt båda parter och de
har så gott som daglig kontakt med varandra, dels genom telefon, e-mail och
möten och dels via EDI.

4.2.5 Samarbete

VGT anser att de bedriver utveckling tillsammans med Autoliv, men de gör
inte gemensamma investeringar mer än att de delar på kostnader i samarbetet.
Den planering som görs gemensamt är tidsplaner för utvecklingsprojekten så
att de ska passa in i VGTs produktionsplaner. Dessutom bollar de idéer för
möjliga framtida lösningar. Under den senaste tiden har de haft många
projekt tillsammans och respondenten ser det som ett nära samarbete. När det
gäller rationaliseringsförslag är VGT av åsikten att sådana kommer från båda
håll. Företagen hjälper även varandra att uppnå kvalitetsförbättringar. Det är
ett gemensamt intresse att uppnå rationaliseringar, men det är svårt för dem
att hjälpa varandra att reducera framtagnings- och tillverkningskostnaden för
en produkt. Hur dessa rationaliseringsvinster fördelas beror på från fall till
fall.

Respondenten menar att VGT lägger ner stora resurser på samarbetet med
Autoliv. Ibland krävs det att VGT anpassar sig till Autoliv genom att sänka
vissa krav på en produkt för att de skall få den i tid, men de tror inte att
Autoliv gör samma typ av uppoffringar för dem. Tidsmässigt är det dock
Autoliv som får anpassa sig efter VGT, i och med att deras produktionsplaner
gäller för alla leverantörer och Autolivs delar måste då finnas till hands i rätt
tid. VGT investerar dels i kunskap och tid i samarbetet och dels i fysiska
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verktyg. Då verktygen i många fall är avancerade och dessutom anpassade till
Autolivs processer är det svårt att flytta över dem till en annan leverantör om
relationen skulle avslutas. Detta bidrar enligt respondenten till
långsiktigheten i relationen.

Autoliv anser att de tillsammans med VGT ägnar sig åt gemensamma studier
för skyddssystem, men att de oftast har gjort vissa grundarbeten före.
Forskning bedriver de enligt respondenten helst själva för att de skall vara
fria att använda den även till andra kunder. Vidare menar denne att det är de
som brukar komma med förslag om rationaliseringar, men att även VGT
kommer med förslag. Om respondenten ser en möjlig rationalisering som
påverkar VGT frågar han om de tycker att det är värt att vara med. Ibland
kostar det så mycket att det inte är värt att göra förändringen. Grundprincipen
vid fördelning av vinsten är att de delar hälften var, men även kostnaderna
måste fördelas på ett rättvist sätt.

”Även om det blir dyrare för oss kan slutresultatet bli att de får en lägre
kostnad och då ställer vi ju upp.” (Intervju Autoliv, 2001-12-04)

Även Autoliv lägger ner stora resurser på samarbetet, enligt intervjupersonen.
Vidare menar han att det är kunden som är styrande i fråga om rutiner och
dokumentation och att de då anpassar sig efter dennes önskemål, men han är
även medveten om att VGT anpassar sig till dem i viss mån. Tidsmässigt
följer Autoliv en huvudtidplan från VGT och om VGT ändrar den skall
Autoliv följa efter. Det är väldigt sällan, enligt respondenten, som VGT
måste anpassa sig tidsmässigt till dem.

För Autolivs del konstruerar de ibland produkterna så att samma
investeringar passar för flera produkter. Däremot går det som är specifikt för
VGT nästan aldrig att använda till någon annan kund och då får de betala för
det. Intervjupersonen menar även att VGT normalt sett tar hänsyn till deras
behov, om de inte krockar med VGTs egna.

4.2.6 Möjlighet till påverkan

VGT har ett antal leverantörer att välja bland för leverans av den typ av
produkter som Autoliv levererar. Dessa alternativ kan enligt respondenten i
princip ses som likvärdiga, då Autoliv inte erbjuder något helt unikt. Ett byte
av leverantör skulle dock innebära stora kostnader för VGT. Intervjupersonen
menar att VGTs ställning ger någonting unikt till Autoliv i och med att de är
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världsledande på säkerhet och världens näst största lastvagnstillverkare. Som
tidigare nämnts är komponenterna inte av den typ där leverantören går att
byta ut i en handvändning och kombinationen av alternativ och långsiktighet
innebär att de underhåller relationen. I och med att Autoliv är relativt stora
totalt sett kan det vara svårt för VGT, som liten kund att få gehör för vissa
saker.

”Det är klart att har de en annan kund som köper en sak i kanske
miljonserier så är det ju svårt för oss att gå in och be att få en ändring
på den komponenten.” (Intervju VGT, 2001-12-06)

Däremot menar respondenten att de är relativt betydelsefulla för att vara en så
liten kund och att de har det lättare att få igenom vissa beslut hos Autolivs
ledning. Beträffande makt anser VGT att både de och Autoliv har relativt stor
makt i relationen. Samtidigt menar respondenten att de är relativt beroende av
varandra.

För Autolivs del innebär ett byte av kund alltid stora kostnader. Autoliv har
enligt intervjupersonen en del produkter som är anpassade för lastbilar, vilket
de såvitt de vet är ensamma om bland de stora tillverkarna. De kan således
påverka VGT med produktvalet.

”Om de vill behålla sin image om att vara den säkra lastbilen så kan vi
ge dem det.” (Intervju Autoliv, 2001-12-04)

Respondenten menar att VGT alltid har haft en ambition att ligga långt
framme beträffande säkerheten och att detta passar Autoliv bra då de har
produkter för ändamålet. VGT kan med sin strävan att vara främst inom
området säkerhet bana väg för Autolivs nya produkter för lastbilar. VGT är
en av anledningarna till att Autoliv har satsat mer på lastbilssäkerhet och
byggt upp kunskap kring det. Autoliv anser att båda parter i relationen har
liten makt gentemot varandra och är i relativt liten utsträckning beroende av
motparten.

”Det blir en viss form av terrorbalans. När det finns så brukar det vara
bra, ingen ska vara beroende av den andre.” (Intervju Autoliv, 2001-
12-04)
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4.3 Volvo Global Trucks– Polytec Composites Sweden
AB

4.3.1 Polytec Composites Sweden AB

Polytec Composites Sweden AB grundades 1956 under namnet Trelleborg
Plast och köptes under 2001 upp av Polytec Group. Denna koncern, som har
1300 anställda, finns representerad i Europa och Nordamerika. Polytec
Composites Sweden har 270 anställda och bedriver tillverkning av exteriöra
plastdetaljer till fordonsindustrin.

4.3.2 Produkter

De produkter VGT köper från Polytec Composites Sweden, hädanefter kallat
Polytec, är exteriöra detaljer och ventilkåpor i plast, som ersätter plåt.
Produkterna är kundanpassade efter utformningen på den motor de skall
användas till. Gemensamt för produkterna är att de är avancerade och att det
ställs höga krav på dem. Om något skulle hända med lastbilarna efter
försäljning som kan hänföras till Polytec får de stå för de kostnader som
uppstår. Av VGTs inköp representerar Polytec mindre än en procent. Med
undantag för några reservdelar är Polytec enda leverantören av dessa typer av
produkter i plast. Däremot finns ventilkåpor även i plåt. Av Polytecs totala
försäljning står VGT för en tredjedel.

4.3.3 Relationen

VGT och Polytec har haft en relation sedan ett tjugotal år tillbaka. Båda
företagen ser långsiktigt på relationen och har för avsikt att fortsätta arbeta
tillsammans. Representanter från de båda företagen träffas regelbundet och
de har under årens lopp etablerat personliga relationer till varandra. Båda
företagen medger att de delar på risker.

”Vi förväntar oss av relationen att leverantören själv ska ha koll på vad
som händer på marknaden och presentera bättre lösningar för oss. /…/
Vi tvingar aldrig fram något hos dem, men hör vi något så frågar vi dem
om de inte har koll på vad som händer. De vet att de har pressen på
sig” (Intervju VGT, 2001-12-03)
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VGT är av åsikten att relationen med Polytec är bra på vissa plan och mindre
bra på andra. Vid problem i produktionen som inte rör utvecklingsprojekt,
anser respondenten att Polytec inte är så bra som de skulle kunna önska sig
på att lösa sina problem. VGT menar vidare att de inte arbetar i förebyggande
syfte i den löpande produktionen i den utsträckning som de borde göra.
Eftersom Polytec i VGTs mening är en viktig leverantör är de vaksamma för
saker och ting som inte sker som det var tänkt. Vid indikationer om att
någonting inte står rätt till i deras produktion, som påverkar Polytec, försöker
VGT agera omedelbart. De i sin tur förväntar sig att även Polytec skall agera
när deras produktion inte är tillfredsställande, men så är enligt
intervjupersonen inte alltid fallet. Generellt sett är dock VGT väldigt nöjda
med samarbetet med Polytec.

Polytec beskriver relationen med VGT som mycket bra. Respondenten
benämner den som en ”give-and-take” relation och att utbytet är
tillfredsställande. Polytec upplever att det inte finns några egentliga problem i
samarbetet med VGT. Det som skulle kunna liknas vid problem är att VGT
har en stor och trögrörlig organisation, det tar långt tid från det att ett
problem diskuteras till dess att ett beslut fattas, enligt respondenten.
Kontrasten är stor mot det betydligt mindre Polytec där beslutsvägarna är
korta. VGT är medvetna om problematiken och företagen har gemensamt
arbetat fram fungerande rutiner för samarbetet. Samarbetet klassas av båda
parter som ganska välutvecklat ur ett Supply Chain perspektiv.

4.3.4 Information och kommunikation

VGT anser att de i princip ger Polytec all information som de kan ha nytta av,
förutom den som rör konkurrenter och priser. De delar inte med sig av någon
konfidentiell information till Polytec. Den information VGT främst är i
behov av gäller processer och VGT hävdar att de får den information de
frågar efter från Polytec. VGT är av åsikten att företagen delger varandra
information i ungefär lika stor utsträckning, men påpekar att Polytec som
leverantör inte är i behov av lika mycket information från VGT som VGT
behöver från dem, eftersom önskemålen kommer från VGT. Detaljerade
kalkyler delar VGT aldrig med sig av till Polytec:

”Då ger vi ju dem nyckeln till allt” (Intervju VGT, 2001-12-03)

Polytec hävdar att de ger i princip all information till VGT. Enligt Polytec
ställer VGT mer och mer krav på att de skall förse VGT med i princip vilka
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uppgifter som helst. I egenskap av leverantörer anser Polytec att de många
gånger är skyldiga att delge VGT information i något större utsträckning än
vad VGT delger dem information. Polytec menar att de delar med sig av
konfidentiell information till VGT i ganska stor utsträckning.

”Man kräver ju många gånger ’cost split-up’. Där ser man vilket TB vi
har på produkter. Och där finns inga konstigheter, givetvis tillåter våra
kunder oss att tjäna pengar på produkterna. Det måste man göra för att
kunna utveckla.” (Intervju Polytec, 2001-12-07)

Respondenten anser att VGT har blivit bättre på att delge dem konfidentiell
information på senare tid, men att de fortfarande är lite sparsamma, i
synnerhet i jämförelse med hur mycket konfidentiell information de får av
sina andra kunder.

Kommunikationen mellan VGT och Polytec fungerar bra enligt båda parter.
De kommunikationsmedel som används i relationen är telefon, e-mail och
dylikt samt EDI.

4.3.5 Samarbete

Tillsammans bedriver VGT och Polytec utvecklingsprojekt som kan löpa
över ett antal år. Det kan exempelvis handla om framtagning av en detalj,
enligt en tidsplan för när den skall kunna användas i produktion.
Projektgruppen träffas någon gång per månad och då görs en handlingslista
över vad som skall åtgärdas. Någon gemensam forskning bedriver dock inte
VGT och Polytec. De gör inte heller gemensamma investeringar. Om verktyg
eller andra detaljer måste införskaffas speciellt för framställning av VGTs
produkter står VGT för kostnaderna och det är då även de som har
äganderätten, enligt respondenten. I och med att VGT och Polytec utvecklar
produkter tillsammans arbetar de gemensamt för att uppnå
kvalitetsförbättringar. Vad gäller rationaliseringsvinster är det enligt VGT
vanligtvis de som kommer med förslag till sådana. Hur dessa vinster fördelas
är en förhandlingssak, men historiskt sett har de ofta delat lika.

VGT är av åsikten att stora resurser läggs ner på samarbetet med Polytec. Det
är inte heller säkert att alla de investeringar som gjorts, exempelvis i verktyg,
är överförbara till en annan leverantör om relationen mellan företagen skulle
upphöra. VGT skulle troligtvis få bygga om verktygen för att de skulle passa
hos en annan leverantör och det skulle enligt respondenten kosta en hel del. I
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förhandlingarna mellan företagen sker en hel del anpassningar till varandra,
men är det någonting som är viktigt för VGT anpassar de sig inte, utan då får
Polytec anpassa sig till dem.

”…kan han inte anpassa sig till oss, ja då är han inte en bra
leverantör.” (Intervju VGT, 2001-12-03)

De menar att om de säger att de vill ha någonting är det Polytecs uppgift att
ordna fram det. Kan de inte det finns det andra leverantörer som kan ordna
det åt dem istället. Respondenten menar att de måste styra sina leverantörer
för de vill ha sina komponenter en viss dag. Leverantörerna lägger därför sin
tidsplan efter VGTs behov, vilket således gäller även för Polytec.

Polytec och VGT bedriver ingen direkt planering tillsammans inför
framtiden, men Polytec får många indikationer om önskemål om nya
produkter från VGT. Exempelvis blir Polytec, enligt respondenten, tillfrågade
om det går att tillverka vissa produkter i plast och de får vara med och
fundera på lösningar. Vid framtagningen av nya produkter samarbetar
företagen tätt, i respondentens mening känns det nästan som att VGT sitter
med i Polytecs egna projektgrupper. Respondenten hävdar även att de många
gånger är bundna till en viss design av produkter, vilket inte alltid möjliggör
rationaliseringsvinster. De anser dock att de lämnar många förslag till sina
kunder om rationaliserande åtgärder. Beträffande fördelningen av uppnådda
rationaliseringsvinster anser Polytec att VGT på senare tid ofta låtit dem
behålla uppnådda vinster i och med att de bedriver en så hård prispolitik.

Polytec lägger även de ned mycket tid på relationen med VGT och gör både
tekniska och tidsmässiga anpassningar till VGT, för att de skall få
produkterna när de efterfrågas. Om Polytec skulle sluta att leverera till VGT
menar respondenten att kunskap om bland annat material riskerar att gå
förlorad. Vidare finns det en hel del utrustning hos Polytec som är anpassad
till VGTs produkter, som inte skulle kunna gå att överföra till något annat
samarbete. Därutöver menar respondenten att företagen gör anpassningar till
varandra gällande hur leveransplanen skall se ut samt till varandras arbetssätt.
Under året har de exempelvis haft ett fall där VGT har designat om en
produkt eftersom Polytec hade problem med den.

4.3.6 Möjlighet till påverkan
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Det finns omkring fem andra leverantörer som levererar produkter till VGT
av det slag Polytec gör och dessa kan i respondentens mening anses vara
likvärdiga alternativ. Ett byte skulle dock vara förknippat med stora
kostnader. VGT anser inte att Polytec har något unikt att erbjuda dem,
däremot anser VGT att de själva ger Polytec goda möjligheter att utvecklas
och lära sig. Intervjupersonen anser att VGT lägger ner mycket pengar på
Polytecs utveckling.

Förekomsten av alternativ påverkar relationen såtillvida att det, enligt
respondenten, alltid finns i bakhuvudet. Om leverantörerna inte gör som VGT
säger är de inte intresserade av att lägga nya affärer hos dem.
Intervjupersonen förklarar det som att det är en balansgång där inköparna
hela tiden får göra avvägningar om leverantörerna kan ge dem det de vill ha
eller om de skall se sig om efter andra alternativ. VGT anser samtidigt att de
står i en beroendeställning till sina leverantörer, således även till Polytec.

”Alla leverantörer är viktiga, för om han inte bidrar med sin del så har
vi ingen motor.” (Intervju VGT, 2001-12-03)

VGT anser att de har möjlighet att påverka Polytec i de flesta avseenden.
Enligt intervjupersonen påverkar Polytec dem på så vis att om de inte får sina
detaljer i tid leder det till stopp i produktionen. Respondenten menar att det
därför är viktigt att Polytec prioriterar dem. VGT anser även att de har
relativt stor makt gentemot Polytec medan Polytec har relativt liten makt i
relationen till dem. Respondenten menar däremot att båda parter är relativt
beroende av varandra på kort sikt.

För Polytecs del är VGT mycket viktig som kund och enligt respondenten har
de möjlighet att använda VGT som påtryckning mot sina leverantörer.
Polytec är inte intresserade av att byta kunder, de vill däremot komma in på
nya marknader enligt respondenten. Bland de nuvarande kunderna är de
framförallt måna om att behålla de svenska fordonstillverkarna, däribland
VGT. Vad som enligt Polytec är unikt för deras företag är att de, till skillnad
från de flesta konkurrenterna, tillverkar sitt eget material. De menar därför att
de snabbt kan göra förändringar när de upptäcker problem samt att de har
möjligheter att pröva nya lösningar. Ytterligare en fördel som respondenten
framhåller är den geografiska fördelen jämfört med utländska konkurrenter.
Respondenten menar att det faktum att det finns alternativa kunder inte
påverkar relationen. Detta motiveras med att det är kunderna som kommer till
dem och vill ha produkter som de själva designat från grunden.



Kapitel 4. Empiriska resultat

47

Polytec anser att de kan påverka VGT på så sätt att de i projektgrupperna
diskuterar sig fram till gemensamma lösningar. Respondenten menar att VGT
påverkar dem i stor utsträckning, exempelvis finns det vissa frågor som
Polytec inte kan diskutera med kunden, utan de måste anpassa sig. Det kan
exempelvis röra sig om att produkterna inte får överskrida en viss storlek,
vilket får konsekvenser för hur Polytec kan designa produkterna. Eftersom
VGT äger sina verktyg står det dem dessutom fritt att flytta dem till en annan
leverantör om de så önskar. Polytec menar att VGT har mer makt än de, men
respondenten anser att de endast har lite makt och att VGTs makt är stor.
Emellertid menar Polytec att de är i relativt liten utsträckning beroende av
VGT och att VGT endast är lite beroende av dem.

4.4 Volvo Global Trucks – Denson produkter AB

4.4.1 Denson Produkter AB

Denson Produkter AB (hädanefter även kallat Denson) har en historia som
sträcker sig tillbaka till sent 1950-tal och var från början ett snickeri.
(www.denson.se) Samarbetet med Volvo utvidgades under åren och 1986
bröts Volvoproduktionen ut och företaget Denson Produkter AB bildades. I
dagsläget har Denson 25 anställda. (internt material, Denson Produkter AB,
2001)

4.4.2 Produkter

Volvo Global Trucks köper inredning till hytten av Denson. Bland de
produkter som köps återfinns bland annat sängbottnar och panel av bearbetat
trä, av plåt och plast görs exempelvis takbågar och kylarlister. Produkterna i
sig är relativt enkla, däremot är tillverkningsmetoderna mer komplicerade.
Samtliga produkter som VGT köper av denna leverantör är specialanpassade
för dem och Denson är den enda leverantör VGT anlitar för denna typ av
produkter. Även Denson ser produkterna som relativt enkla, men med
avancerade tillverkningsprocesser. VGT står för 85% av Densons omsättning.

4.4.3 Relationen
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Volvo Global Trucks och Denson har gjort affärer med varandra i drygt fyrtio
år och har för avsikt att fortsätta att handla med varandra under lång tid
framöver. Parterna har under denna tid skapat personliga relationer till
varandra. Respondenten på VGT är tveksam till vilket av företagen som tar
störst risker, VGT gör investeringar i verktyg som kan gå fel samtidigt som
Denson kan sätta sin verksamhet på spel om de gör en felsatsning. I fråga om
risker anser Denson att VGT tar större risker än vad de gör, eftersom VGT
kan ge dem muntligt klartecken på exempelvis materialanskaffning för en
längre period än vad som regleras i kontrakt.

VGT anser att samarbetet med Denson fungerar bra och respondenten är nöjd
med det. Detta beror delvis på att Denson har få kvalitetsfel på sina
produkter. Respondenten är även av åsikten att företagen har en bra relation.

”De är väldigt ’Volvo-dedikerade’ och ställer upp för Volvo väldigt
mycket. De känner starkt för Volvo som företag.” (Intervju VGT, 2001-
12-11)

VGT anser vidare att Denson är duktiga på att komma med förslag till
förenklingar och förbättringar så att de kan sänka priset. Något som däremot
är mindre bra är att Denson är en leverantör vars verksamhet i respondentens
mening bygger på VGT i alltför stor utsträckning. Respondenten ansåg det
även vara något problematiskt och tidskrävande att besöka Denson, eftersom
företaget är beläget i Norrland.

Denson beskriver relationen med VGT som mycket bra, exempelvis menar
respondenten att VGT aldrig är sena med betalningar. Ett problem som
respondenten nämner är Volvos storhet och Densons litenhet. Denne anser
det vara frustrerande att problemlösning och dylikt är en långsam, byråkratisk
process hos VGT. De är dock av åsikten att de börjar förstår sig på VGTs
dilemma att med en så stor organisation kommunicera kort och direkt som
Denson förväntar sig. Denna typ av problem anser Denson vara möjliga att
lösa genom att kontinuerligt uppmärksamma VGT på problematiken. Denson
menar att VGT har stor förståelse för dem när det gäller prisförhandlingar,
produktutveckling och i viss mån även beträffande planering.

4.4.4 Information och kommunikation
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VGT och Denson delar information i ungefär lika stor utsträckning, enligt
respondenten. Det framhävs dock att det till stor del är VGT som avgör
vilken information som utbyts, eftersom det är de som är köpare.
Konfidentiell information delger de Denson i samband med nya produkter,
eftersom Denson påverkas så fort några detaljer i hytten ändras. De delger
dock inte Denson alla produktnyheter, utan de delar med sig av den
information som de anser att Denson behöver. Enligt VGT finns det, med
tanke på verksamheten, inte behov av att Denson delger lika mycket
konfidentiell information som VGT gör.

Denson anser att de och VGT har ett bra informationsutbyte. Vidare anser de
att VGT är bra på att kommunicera, men samtidigt uppger respondenten att
det inte är alltid Denson får den informationen de behöver, utan att de ganska
ofta får ta initiativ och söka upp den själva.

”Vi meddelar dem saker som vi kanske direkt känner att det inte är så
bra att de vet det här, men vi försöker se långsiktigt, för om de vet det
då har de möjligheter att ge oss det omvända tillbaka i bättre
förutsättningar eller fördelar på andra sätt.” (Intervju Denson, 2001-
12-17)

Denson delger även VGT detaljerade kalkyler, VGT vet därmed vilka pålägg
Denson har. Däremot får inte Denson se VGTs kalkyler. Denson meddelar
dock inte alltid VGT när de lyckas uppnå rationaliseringar, utan de ser det
som en kommande rationaliseringspotential.

Beträffande kommunikationen mellan företagen anses denna som bra av båda
parter. Kommunikationen sker via både traditionella medel och EDI, vilket är
ovanligt hos små företag.

4.4.5 Samarbete

VGT och Denson bedriver ingen gemensam forskning och de gör inte heller
gemensamma investeringar, utan de verktyg som används för tillverkning av
VGTs produkter äger VGT. Däremot planerar företagen gemensamt
beträffande exempelvis verktygsframtagning. I respondentens mening
samarbetar VGT och Denson med varandra i stor utsträckning och denne
anser även att företagen har ett relativt nära samarbete. Enligt VGT kommer
båda företagen med förslag till rationaliseringsvinster. Hur vinsterna fördelas
beror på vem som har utfört investeringarna, om exempelvis båda har haft
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kostnader för förbättringarna försöker de fördela vinsterna på ett rättvist sätt.
De hjälper även varandra att uppnå kvalitetsförbättringar.

Respondenten anser inte att VGT lägger ner speciellt stora resurser på
samarbetet med Denson. Beträffande anpassningar händer det emellanåt att
VGT får anpassa sig till Denson och respondenten påstår även att Denson lätt
anpassar sig till VGT. Det är dessutom en självklarhet för VGT att de
emellanåt måste ta hänsyn till Densons behov. VGT anpassar sig exempelvis
till Denson då de tar hem material tidigare än de egentligen är skyldiga att
göra. Denson kan då utjämna sin produktion genom att planera in mer
produktion i vissa perioder och mindre i andra.

Denson menar att samarbetet till största del sker inom området
produktutveckling. Därutöver arbetar de gemensamt med exempelvis
reduktion av priserna. Samarbete mellan Denson och VGT sker, i
respondentens mening, i ganska liten utsträckning. Det är vanligtvis så att
VGT kommer med en förfrågan och om Densons anbud är tillräckligt bra så
anlitar VGT dem. För att ta tillvara på rationaliseringsförslag, som det inte
funnits tid att genomföra eller som det funnits för liten potential i var och ett
för sig, sammanställer Denson ett flertal förslag till ett rationaliseringsindex.
Detta gör Denson framförallt då VGT kommer med förfrågningar om
prissänkningar.

Av sina investeringar bedömer Denson att största delen av dem är
överförbara till ett annat samarbete. Denson menar att de lägger ner stora
resurser på samarbetet, men att de skulle kunna lägga ner ännu större
resurser. I fråga om anpassningar beskriver respondenten situationen som
följande:

”Eftersom de är ungefär 85% av omsättningen och ungefär lika stor del
av materialflödet genom verksamheten så är det klart att vi anpassar oss
efter dem. Det är ju de som sätter upp referensramar om vad som ska
gälla. /…/ Det de väljer att göra är det i princip för oss att haka på,
positivt eller negativt.” (Intervju Denson, 2001-12-17)

4.4.6 Möjlighet till påverkan

VGT har inte sonderat efter alternativa leverantörer till Denson.
Respondenten gör dock bedömningen att det till exempel finns flertalet andra



Kapitel 4. Empiriska resultat

51

sågverk som troligtvis skulle kunna läras upp att utföra tillverkningen inom
något år. Det skulle dock inte vara lätt att finna en leverantör som erbjuder de
priser Denson gör, anser respondenten. I likhet med flera av de tidigare
presenterade relationerna skulle ett byte av leverantör och därmed flytt av
verktyg vara förenat med kostnader. Dessa är dock inte så stora. VGT överför
inte gärna produktionen till någon annan eftersom de anser att Denson är
duktiga på att hantera den typen av stansning, skärning i trä samt målning
som de gör, dessutom till ett bra pris.

”De är lite unika när det gäller att skära i trä, så det är nog svårt att
hitta en annan leverantör som gör just dom sakerna även om det inte är
några märkvärdiga saker.” (Intervju VGT, 2001-12-11)

VGT anser att den makt de besitter gentemot Denson är relativt stor och att
Densons makt gentemot dem är liten. Vidare menar respondenten att de är
relativt lite beroende av Denson som leverantör, men att Denson är beroende
av dem som kund.

För Denson finns det alternativa kunder till VGT, men det är få av de företag
som Denson har varit i kontakt med som kan erbjuda lika stora volymer som
VGT gör. Ett byte av kund skulle dessutom vara förknippat med mycket stora
kostnader för Denson. Inför framtiden har företaget börjat söka nya
samarbeten och nya marknader för att stärka sin position, dels för att bryta
VGTs dominans samt för att göra företaget mindre konjunkturkänsligt, då de
nya kunderna finns på helt andra marknader än den de finns representerade
på idag. I Densons mening är deras egen styrka att de är väldigt
lönsamhetsorienterade, varje individ från högsta ledningen till operatörsnivå
är enligt respondenten väl införstådd i vad som händer när priset sänkts och
vilka åtgärder som behöver vidtas i produktionen. De anser därför att de har
en unik förståelse inom detta område. Denson är av åsikten att de har relativt
lite makt i relationen med VGT och att VGT har stor makt gentemot dem.
Respondenten anser dessutom att de är mycket beroende av VGT och att
VGT är relativt beroende av dem.

4.5 Volvo Global Trucks – Menzolit-Fibron GmbH

4.5.1 Menzolit-Fibron GmbH
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Menzolit-Fibron GmbH (hädanefter kallat Menzolit) grundades i Tyskland
1995 genom en sammanslagning av Menzolit GmbH och Fibron GmbH,
vilket gjorde företaget ledande inom sitt område. För närvarande har
Menzolit 1250 anställda, men de följer ett program för att successivt minska
antalet anställda med 15%. Företaget tillverkar delar till fordonsindustrin i ett
material kallat Long Fibre Thermoplastics. Detta material är enligt Menzolit
unikt i och med sin speciella tillverkningsprocess som är miljövänlig och det
håller en högre kvalitet än alternativa material och har dessutom
kostnadsfördelar. (www. Menzolit-fibron.de)

4.5.2 Produkter

De produkter VGT köper in från Menzolit är oljepumpar, oljetråg där oljan
samlas upp samt vindavvisare som sitter på hyttaket för att minska
vindmotståndet. Produkterna är så kallade key-components och anses vara
strategiskt såtillvida att motorn inte kan färdigställas utan oljepump och
oljetråg. Det är dessutom komplexa produkter med avancerad teknik. Av
VGTs totala inköp står Menzolit för en mindre än en procent. På de produkter
Menzolit levererar tillämpas single sourcing. Beträffande tillverkningen av
oljepumparna kommer dock VGT inom kort att anlita och träna upp
ytterligare en leverantör parallellt med Menzolit.

Även Menzolit ser produkterna de säljer till VGT som avancerade. Av
Menzolits totala försäljning går ungefär sex procent till VGT. Företaget
håller just nu på att förändra sin säljorganisation för att i framtiden bara ha
nio kunder, alla inom fordonsindustrin, och VGT är en av dessa tilltänkta
kunder.

4.5.3 Relationen

Relationen mellan VGT och Menzolit har funnits sedan början av 1990-talet.
Båda parter ser långsiktigt på relationen och Menzolit hoppas på att de har
många år av samarbete framför sig. Personalen hos de båda företagen har i
viss mån etablerat personliga relationer till varandra. De delar även på risker i
och med att ingen av parterna i början av ett projekt kan säga hur resultatet
kommer att bli.

VGT ser Menzolit som en viktig leverantör, då de levererar komponenter
som är viktiga för VGTs produktion. Respondenten menar att det finns både
positiva och negativa sidor med Menzolit. Företaget är traditionellt och det är
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svårt att få dem att prova på något nytt, de vill gärna att det ska vara som det
alltid har varit.

”Tekniskt är de duktiga, men lite bökigare när det gäller den rent
kommersiella biten. Man kan väl säga att det är en svårighet från deras
sida att tänka i nya banor. ” (Intervju VGT, 2001-12-17)

I relationen finns både tekniska och kommersiella problem enligt VGT. De
tekniska problemen uppkommer främst i utvecklingsskedet, men de har även
leveransproblem periodvis, till exempel att de är sena eller att de inte klarar
av att leverera fullt avrop. De kommersiella problemen består i att VGT vill
ha en kontinuerlig prisutveckling även när samarbetet inletts. Kommersiella
problem löses genom diskussioner, medan de tekniska löses genom
samarbete mellan konstruktörer från båda företagen. VGT ser det som ett
Supply Chain samarbete, men att Menzolits sätt att hantera sina leverantörer
kunde ha varit bättre. VGT måste ibland hjälpa dem med deras leverantörer.

Menzolit däremot är mycket nöjda med samarbetet med VGT och ser det som
en bra relation mellan dem.

”I like to work with my Swedish partners. My hope is that they think the
same of me and my colleagues.” (Intervju Menzolit, 2001-12-18)

De problem Menzolit ser i samarbetet är samma problem som de finner i
varje utveckling av nya produkter, pris och leverans. Som exempel tar
respondenten upp att VGT ibland kommer med någonting nytt som de vill ha
tillverkat inom väldigt kort tid och Menzolit behöver mer tid. Dessa löses
dock oftast genom diskussion och samarbete. Menzolit ser relationen som ett
Supply Chain samarbete.

4.5.4 Information och kommunikation

VGT delger Menzolit tekniska underlag på de förändringar som skall ske,
leveransplaner och vilka volymer som skall levereras. När något oförutsett
inträffar uppstår en förändring som inte syns i planerna och denna måste de
informera Menzolit om så snart som möjligt. De ger även generell
information om vad som händer i framtiden, men inte på detaljnivå enligt
respondenten. De delger inte information som är för internt bruk, som
exempelvis egna idéer om framtiden och inte heller något om
konkurrensläget eller priser. Respondenten menar att Menzolit ger dem i stort
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sett samma information som de får, men anser att VGT ger mer än Menzolit.
Vad gäller utvecklingsprojekt som de arbetar med tillsammans delar VGT
med sig av konfidentiell information och i viss mån även kalkyler,
respondenten menar att båda parter spelar med öppna kort gentemot
varandra.

Menzolit anser att de är väldigt öppna med information till VGT och om
problem uppstår kontaktas VGT omedelbart. De anser att de ger all
information VGT behöver och är även av åsikten att de får all nödvändig
information från VGT, det vill säga allt som inte är konfidentiellt.
Respondenten menar att båda parter ger ungefär lika mycket information som
de får. Däremot delar inte Menzolit med sig av konfidentiell information i
någon större utsträckning, förutom detaljerade kalkyler i
produktutvecklingen.

”Like Volvo wishes, this price breakdown exists, where we write the
materials costs, the production costs and the margins etcetera” (intervju
Menzolit, 2001-12-18)

Kommunikationen mellan parterna fungerar relativt bra enligt båda parter. Då
Menzolit är lokaliserade i Tyskland blir det få möten, varför
kommunikationen mestadels sker med andra medel, som telefon, e-mail och
EDI.

4.5.5 Samarbete

Från VGTs sida ser respondenten inte att de samarbetar i särskilt stor
utsträckning med Menzolit. Det är VGT som håller i utvecklingen av nya
produkter. Då en ny produkt skall börja tillverkas köper dock VGT in
utrustning innan produkten går in i produktion och denna utrustning anpassas
till Menzolit. Beträffande rationaliseringar anser VGT att det är de som
kommer med förslagen. VGT vill gärna att deras leverantörer gör egna
uppdateringar och kommer med idéer om rationaliseringar, men detta är
Menzolit relativt dåliga på enligt respondenten. Respondenten påpekar därför
att samarbetet för att uppnå rationaliseringar kunde ha varit bättre. Förslag till
förändringar i produkten kommer nästan uteslutande ifrån VGT och då
tillfaller vinsterna VGT. Det finns dock rationaliseringar i processer där de
arbetar gemensamt och då delas vinsterna normalt sett lika mellan dem.
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VGT lägger ner stora resurser på samarbetet med Menzolit. Respondenten
anser att det är viktigt att företagen anpassar sig till varandra, dels
teknikmässigt genom att de har CAD system som måste förstå varandra och
dels personliga anpassningar för att samarbetet ska fungera, i och med de
kulturskillnader som finns mellan företagen. Vad gäller tidsmässiga
anpassningar är det i huvudsak Menzolit som får anpassa sig till VGTs
projekttider. De skall följa leveransplanen, men om det uppstår problem hos
Menzolit måste VGT hitta en lösning. och således sker anpassningar från
båda sidor. De investeringar VGT har gjort hos Menzolit kan, enligt
respondenten, till stor del överföras till ett annat samarbete, maskinella
investeringar kan flyttas till hundra procent. En investering de inte kan flytta
är dock kunskap, som endast till en mycket liten del kan överföras till ett
annat samarbete.

Menzolit beskriver samarbetet som nära. VGT ger dem en plan för någonting
som skall tillverkas. Därefter utvecklar de tillsammans exempelvis en
oljepanna. Respondenten tillägger dock att det är VGT som tar fram
produkten, men med deras hjälp. Menzolit menar att VGT, som söker
prisreduceringar, vanligtvis är den part som kommer med
rationaliseringsförslag. VGT hjälper även Menzolit att se över processerna
och vad som är möjligt att reducera i dem. Alla vinster går enligt
respondenten till VGT.

Hur stora resurser som läggs ned på samarbetet beror enligt Menzolit på
vilken typ av projekt det handlar om, men respondenten tillägger att de måste
spendera pengar för att tjäna pengar. Menzolit anser att de anpassar sig till
VGT både teknikmässigt och tidsmässigt. Vilka investeringar Menzolit gör i
ett samarbete beror även det på vad det är för slags projekt, om det är ett
projekt enbart med VGT får de betala. Exempel på ett sådant projekt kan vara
specifika robotsystem för en komponent som inte kan användas till andra
kunder. I de fall då det går att använda samma system till flera kunder betalar
Menzolit och sedan gör de en kostnadsnedbrytning för systemet och varje
kund betalar sin del. I början av ett nytt projekt har de ett möte där
kvalitetsförbättringar diskuteras och handlingsplaner för hur dessa skall
uppnås upprättas.

4.5.6 Möjlighet till påverkan

VGT har åtminstone fyra alternativa leverantörer till Menzolit som de skulle
kunna skifta över till direkt. Dessutom finns ett antal till som skulle behöva
en del utveckling innan VGT skulle kunna lägga produktionen hos dem. De
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alternativ som finns i dagsläget anser respondenten vara likvärdiga eller till
och med bättre än Menzolit. Produkterna tillverkas dock med verktyg som är
specialinskaffade för VGTs produkter och det är fullt möjligt att flytta
produktionen till en annan leverantör. Detta görs dock inte i en handvändning
eftersom produkterna är tekniskt avancerade. Ett byte av leverantör är således
förknippat med relativt stora kostnader. Menzolit har en upparbetad kunskap
om VGTs artiklar som tar tid att arbeta in hos en ny leverantör och en ny
leverantör har dessutom en viss uppstartningstid. I ett nystartat projekt har
dock VGT valt att inte lägga tillverkningen hos Menzolit.

”Vi försöker få in nya leverantörer, vi vill bredda kunnandet så att vi
har andra inkörda. Då blir en flytt lättare om det skulle komma till den
punkten.” (Intervju VGT, 2001-12-17)

VGT menar att de är unika för Menzolit genom att de kan erbjuda stora
volymer och har ett stort tekniskt kunnande. Respondenten anser att
förekomsten av alternativ är positiv för relationen, åtminstone ur deras
perspektiv, eftersom andra leverantörer kommer på andra sätt att tillverka
komponenterna på. För Menzolits del menar han dock att det är negativt,
eftersom det då ställs stora krav på att de följer med i utvecklingen.

VGT menar att Menzolit skulle kunna påverka dem i stor utsträckning
beträffande teknisk utveckling, men att de inte gör det i dagsläget. I och med
att VGT tillämpar single sourcing av Menzolits produkter skulle det vara
svårt för dem att snabbt kunna hantera en prishöjning eller att de inte
levererar. Om detta skulle ske skulle dock VGT göra någonting åt
situationen.

”Kortsiktigt kan de göra oss mer skada än vad vi kan göra dem skada.
Vi är nog inte så stora så att vi kan alltför allvarligt skada ’Fibron’, de
kan överleva ändå.” (Intervju VGT, 2001-12-17)

I relationen med Menzolit anser VGT att de på kort sikt har relativt lite makt
medan Menzolit har relativt stor makt, men att den ändå är relativt jämnt
fördelad. Respondenten menar att båda företagen är relativt lite beroende av
varandra, men att Menzolit är något mer beroende av dem än tvärtom.

För Menzolit skulle ett byte av kund ge upphov till relativt små kostnader,
eftersom kundspecifika investeringar betalas av kunden. Respondenten menar
att VGT inte kan bidra med någonting särskilt till Menzolit. Han vet inte
heller om Menzolit har någonting unikt att erbjuda VGT. Menzolits



Kapitel 4. Empiriska resultat

57

möjligheter att påverka VGT är olika beroende på om det är i produktion och
design eller i kostnader. Beträffande produktion och design anser Menzolit
att de har stora möjligheter att påverka VGT i och med att det är de som
besitter specialistkunskapen. I fråga om kostnader och inköp av material är
det däremot kunden som har sista ordet. Menzolit är av åsikten att VGT har
relativt stor makt i relationen och att de själva har relativt lite makt. Däremot
anser respondenten att VGT är mer beroende av dem än de är av VGT på kort
sikt, på längre sikt menar denne emellertid att ingen av parterna är särskilt
beroende av den andra.
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5 Analys
I detta kapitel analyseras insamlad data med hjälp av tidigare presenterade
teorier. Kapitlet följer inledningsvis referensramens struktur i stora drag,
men avslutas med en grafisk jämförelse av relationerna.

5.1 Utmärkande drag för en Supply Chain

Samtliga relationer anses av de ingående parterna vara Supply Chain
relationer, vilket i sig inte behöver betyda att så är fallet. För att se om de
undersökta relationerna är Supply Chain relationer har de undersökts
beträffande de särdrag som Cooper och Ellram (1993) tar upp.

Lagersamarbete verkar till viss del finnas i relationen mellan VGT och
Denson, där VGT ibland tar hem större volymer än de egentligen skulle vilja
för att utjämna Densons produktion. I de övriga fallen nämndes inte något om
lagerstyrning, vilket skulle kunna bero på det faktum att endast first tier
leverantörer studerats och att lager normalt sett läggs längre bak i kedjan.

I samtliga undersökta fall finns kostnadseffektiviseringssamarbeten i form av
kostnadsreduceringsprogram och kvalitetsförbättringsåtgärder. Exempelvis
gör Autoliv ibland förändringar för VGTs skull som är kostsamma för dem
själva, vilket tyder på att kedjans bästa fokuseras.

I de studerade relationerna finns ett långsiktigt fokus, vilket kan tolkas som
att ett Supply Chain tänkande finns i samarbetena. I relationerna med Polytec
och Menzolit finns dock alltid hotet om leverantörsbyte, vilket minskar
långsiktigheten och således även samarbetet ur ett Supply Chain perspektiv.

I relationerna utbyts den information som krävs för att leverantören skall
kunna leverera produkten i fråga och även en del framtidsplaner. Detta skulle
kunna tyda på att ett Supply Chain tänkande finns. Både Autoliv och Polytec
nämner dock att VGT är sämre på att informera än sina konkurrenter och
VGT menar att Autoliv och Polytec ibland inte delar med sig av dåliga
nyheter tillräckligt snabbt. Detta antyder att samarbetet är mindre öppet än
vad som är brukligt i en Supply Chain. Kommunikationen anses emellertid
som bra i samtliga relationer och därmed tolkar vi ovanstående problem som
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relativt små och att samtliga fall därmed uppfyller kännetecknen för en
Supply Chain.

I samtliga studerade relationer används EDI för bland annat orderläggning,
vilket tyder på att parterna har lagt ner resurser på att effektivisera
processerna. Särskilt förvånande är att Denson med sina 25 anställda har
skaffat EDI, då det är en stor investering. Detta skulle kunna tolkas som att
företagen ser sig som en del av en Supply Chain värd att investera i.

Koordinering av flera led verkar ske i viss utsträckning i de studerade
relationerna. Exempelvis hjälper VGT till att skaffa fram leverantörer till
leverantörerna. Då vi studerade leverantörer i ett led är det dock svårt att
uttala sig om hur långt bak i kedjan dessa koordineringar sker.

Den gemensamma planering som görs i relationerna gäller främst
produktionsplanering för att VGT skall få in sina produkter i tid, men
planering sker även av hur och när nya produkter skall utvecklas. I Menzolits
fall sker dock inte mycket planering för utveckling av nya produkter i och
med att det är VGT som tar fram produkten och därefter låter Menzolit
tillverka den. Samtliga relationer verkar dock ha den långsiktiga planering
som krävs i Supply Chain sammanhang.

I de undersökta relationerna används endast ett fåtal leverantörer per
produkt. Single sourcing används nästan uteslutande, vilket tyder på att
Supply Chain tänkande finns i relationerna.

Då vi endast studerat en begränsad del av kedjan är ledningsfrågan någonting
vi har svårt att uttala oss om och endast kan spekulera i. Det förefaller som att
VGT har en ledande roll och under intervjuerna framkom ingen information
om att någon ledningsgrupp för samarbete eller dylikt fanns. Att det inte
tycks finnas någon ledningsgrupp i kedjorna skulle kunna bero på att parterna
inte anser det nödvändigt utan accepterar VGT som ledande. Det skulle även
kunna tolkas som att parterna i detta avseende inte kan sägas ha Supply
Chain perspektiv på samarbetet. Det troliga är dock att VGT accepteras som
ledande i och med att de är det sista producerande ledet i kedjan och således
sammanfogar alla delar till en lastvagn. De måste således kunna koordinera
leverantörerna så att komponenterna kommer i rätt tid.

Samtliga företag anser att båda parter i relationen delar på risker, vilket tyder
på att nära samarbete mellan dem föreligger. Däremot är det olika hur vinster
delas, ibland får leverantören hela vinsten, ibland delar VGT
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rationaliseringsvinsten lika med leverantören och i vissa fall tar VGT hela
vinsten. Polytec nämner att de på senare tid ofta fått hela vinsten på grund av
VGTs prispress, medan Menzolit ger hela vinsten till VGT. I Menzolits fall
kan detta dock bero på att det är VGT som gör rationaliseringarna och då
faller det sig naturligt att de får vinsten. Vi tolkar det därmed som att en
Supply Chain relation föreligger mellan parterna.

5.2  Bindningar mellan företag

I relationerna mellan VGT och dess leverantörer kan samtliga av de
bindningar som tidigare presenterats urskiljas (se 3.2.2). Eftersom alla
fallföretag lagt ner resurser både i form av tid och pengar på att anpassa sig
till motparten, menar vi att företagen blir beroende av varandra. Hur stort
beroendet är skiljer sig dock åt från relation till relation.

I vilken utsträckning företagen gör tekniska anpassningar till varandra samt
vilken part som genomför majoriteten av anpassningarna skiljer sig åt mellan
relationerna. Generellt kan dock sägas att alla leverantörerna i någon
utsträckning får göra tekniska anpassningar eftersom det handlar om
produkter som är specialtillverkade för VGTs räkning. Det är till exempel
sannolikt att leverantörerna har fått göra justeringar i sina
produktionsprocesser för att dessa skall passa ihop med VGTs verktyg.

För att undvika stopp i produktionen är VGT noga med att komponenterna
anländer vid en förutbestämd tidpunkt. VGT sätter därför, i leverantörernas
mening, höga krav på att de anpassar sig till VGTs tidsplan. I denna fråga
synes leverantörerna inte ha mycket att säga till om utan måste anpassa sig
till sin kunds önskemål. Vi tolkar dock detta som ett rimligt maktutövande,
eftersom tidsmässiga anpassningar av leverantörerna torde vara en
nödvändighet, inte bara för VGT utan för samtliga av dess konkurrenter, för
en fungerande fordonsproduktion.

Då VGT har ett relativt nära samarbete med sina leverantörer har de under
årens lopp lärt känna deras förmåga inom olika områden. Likaså har
leverantörerna fått ökad förståelse för VGTs behov, således har
kunskapsmässiga bindningar uppstått. Eftersom bindningar skapats genom att
parterna investerat i relationen torde dessa leda till ett reducerat
maktutövande. Det förefaller dock som att VGT inte lägger alltför stor vikt
vid dessa kunskapsmässiga bindningar eftersom de använder makt mot
Polytec och Menzolit.
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Affärsuppgörelserna mellan VGT och de leverantörer vi har intervjuat
regleras i långsiktiga avtal, vilket innebär att det finns ekonomiska och
juridiska bindningar mellan parterna. Avtalen binder leverantörerna till VGT
och tvärtom, till dess att kontrakten går ut. Även om VGT på längre sikt har
möjlighet att byta leverantör är de på kort sikt väldigt beroende av att
leverantörerna levererar komponenter enligt avtal. De har annars inte
möjlighet att färdigställa sina lastvagnar. Detta gäller framförallt de
strategiska produkterna där produktionsstopp skulle uppstå vid
leveransproblem, medan VGT inte är i lika hög grad beroende av exempelvis
Densons produkter eftersom dessa inte är lika kritiska för produktionen.
Beroendet utgörs inte bara av de juridiska avtalen utan även av att det tar tid
att finna lämpliga leverantörer och att lära upp dem att framställa de
efterfrågade produkterna efter VGTs önskemål. På kort sikt borde VGT
därför vara minst lika beroende av sina leverantörer som leverantörerna är av
dem.

De personliga relationer personalen på företagen har fått till varandra kan
betecknas som sociala bindningar, vilket bör leda till större förtroende mellan
parterna. Leverantörerna verkar ha förtroende för VGT, särskilt beträffande
betalningar. Både Autoliv och Denson nämnde att VGT aldrig är sena med
sina betalningar och de är nöjda med samarbetet. Samarbetet med dessa två
leverantörer tycks även från VGTs sida vara till belåtenhet.

5.3 Maktkällor

5.3.1 Konkurrenssituation

De alternativa leverantörer VGT har till Autoliv, Menzolit och Polytec skulle
VGT kunna byta till relativt snabbt. Gällande Denson finns det antagligen ett
stort antal alternativa leverantörer, men VGT har inte undersökt möjligheten
att använda dessa. Att det finns alternativ gör att leverantörerna, enligt
Williamsons (1975) argumentation, har en maktnackdel gentemot VGT. För
Polytecs och Densons verksamhet är VGT viktig som kund medan VGT
värderar relationen lägre, vilket är främsta anledningen till att det föreligger
en makt- beroendeobalans mellan parterna. Den makt VGT har i detta
avseende verkar dock inte utnyttjas i lika hög grad gentemot Denson som mot
Polytec och Menzolit, trots att det finns fler alternativa leverantörer till
Denson. Detta skulle kunna bero på att Denson håller en sådan standard och
sådana konkurrenskraftiga priser att VGT inte behöver uttrycka att de kan
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anlita andra leverantörer om inte Denson sköter sig, vilket förekommer i
relationen med de övriga studerade leverantörerna.

VGT nämnde att den geografiska närheten är en fördel hos Autoliv och det är
inte troligt att någon av deras konkurrenter är belägen så nära. Av denna
anledning skulle VGTs makt gentemot Autoliv i fråga om alternativ kunna
ses som förhållandevis låg. Både Autoliv och VGT ser klara fördelar med att
arbeta med varandra, men samarbetet är på intet sätt nödvändigt för någon av
parterna. Det förefaller även som att båda parter värderar relationen på ett
likartat sätt. Därmed kan en makt- beroendeobalans inte urskiljas i relationen
utan det är snarare frågan om en ”terrorbalans”, som Autoliv uttryckte det.

5.3.2 Företagets storlek

Både Polytec och Denson är små företag jämfört med VGT, varför de borde
ha en relativ maktnackdel. Den storleksmässiga trygghet som VGT står för
skapar även ett stort beroende hos företagen, som i dagsläget är känsliga för
svängningar. Menzolit får i förhållande till VGT anses vara ett relativt litet
företag, varför de har en maktnackdel i detta avseendet. De är dock inte
beroende av VGT för sin fortsatta existens på samma sätt som Polytec och
Denson. Autoliv däremot är ett stort företag och har därmed om inte en
maktfördel åtminstone maktjämlikhet och det skulle troligen vara svårt för
VGT att skada Autoliv nämnvärt på något sätt.

5.3.3 Teknisk kompetens

Samtliga studerade leverantörer kan anses ha stor teknisk kompetens, då de är
specialiserade inom sina respektive områden, vilket ger dem en maktfördel
gentemot VGT. Däremot kan inte alla erbjuda en unik vara eller tjänst som
VGT ser det. Både Autolivs, Menzolits och Polytecs produkter har likvärdiga
alternativ och i Menzolits fall till och med bättre. Denson däremot anses
besitta en unik kompetens när det gäller att skära i trä, vilket enligt Hart och
Saunders (1998) resonemang innebär en möjlighet att till viss del kompensera
det beroende de har av VGT. Detta torde vara en av anledningarna till att
VGT verkar betydligt mer flexibel och lyhörd för denna leverantörs önskemål
relativt exempelvis Polytecs önskemål. Eftersom produkterna inte är särskilt
komplexa skulle VGT kunna träna upp en annan leverantör i att framställa
produkterna relativt snabbt. Därmed torde ändå en makt- beroendeobalans
föreligga i relationen med Denson, den är dock inte lika stor som i relationen
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med Polytec. Om VGT anlitade en annan leverantör än Denson skulle
produkterna troligtvis bli dyrare, varför de rimligtvis vill undvika ett
leverantörsbyte.

Även Autoliv och Polytec har unika kompetenser, enligt dem själva, Autoliv
beträffande sin forskning inom lastvagnssäkerhet och Polytec med att de
själva tillverkar sitt material, vilket även skulle kunna tolkas som en
maktfördel. Menzolit är enligt VGT tekniskt duktiga, de har emellertid inte
någonting som gör dem unika varför de har mindre makt i detta avseende än
övriga leverantörer.

5.3.4 Produkter

VGT använder sig av single sourcing på produkterna som köps in från de
studerade leverantörerna och försöker således inte spela ut leverantörer mot
varandra i någon större utsträckning. Single sourcing medför att VGT blir
beroende av leverantören, åtminstone på kort sikt, i och med att de inte kan få
alternativa leveranser med kort varsel. De anlitade leverantörerna har därför
en maktfördel i detta sammanhang. För Menzolits del kommer dock denna
maktfördel att minska betydligt eftersom VGT i dagsläget fasar in en ny
leverantör på en del av de produkter Menzolit levererar.

I samarbetet med Autoliv har båda parter nytta av varandras intresse gällande
säkerhet, vilket blir en allt viktigare faktor i fordonsbranschen. Autoliv ligger
långt framme i utvecklingen av säkerhetssystem och VGT är villiga att
investera i denna utveckling och prova fram nya lösningar, som senare ofta
kan säljas även till andra kunder. Detta kan tolkas som att VGT indirekt är
viktiga för Autolivs lönsamhet även om marginalerna är låga.

De produkter fallföretagen tillverkar är väldigt sällan standardprodukter, utan
produkter som på ett eller annat sätt har kundanpassats. Produkterna är
således differentierade och dessutom viktiga för VGTs produktion, varför
samtliga leverantörer enligt Porter (1980) har en maktfördel gentemot VGT.
Produkterna är dock av olika stor vikt för VGTs produktion, Autolivs och
Menzolits produkter kan stanna produktionen om de inte finns till hands vid
rätt tid eller är felaktiga. Dessa leverantörer har således stora möjligheter att
påverka VGT i fråga om produkten och i vissa fall har VGT fått sänka sina
krav då risk för produktionsstopp förelåg. Utan ventilkåpa kan inte motorn
tillverkas och således stannar även produktionen om några problem uppstår
med leveransen av Polytecs produkt. Det finns dock substitutprodukter till
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Polytecs ventilkåpa, då den även kan göras i plåt, vilket minskar deras
relativa maktfördel. Beträffande Densons produkter hävdar VGT att
produktionen kan fortgå vid sen leverans, men att lastvagnen inte kan
färdigställas om leveransen uteblir. Densons makt beträffande
produktkaraktäristika bör således vara mindre än de övriga leverantörernas.

Då ingen av produkterna står för en stor del av VGTs inköp kan det te sig
underligt att de sätter så stor prispress på sina leverantörer. Dessutom menar
Porter (1980) att köparen är mindre priskänslig om hög kvalitet krävs på
insatsvaran, så verkar dock inte vara fallet i de relationer vi har studerat.
VGT kräver prisreduceringar samtidigt som produkterna har kvalitetskrav
som normalt inte får åsidosättas. En tänkbar orsak till detta är den stora
konkurrensen från andra lastvagnstillverkare som VGT ställs emot, som gör
att de måste försöka minska kostnaderna även där det knappast märks i deras
resultat.

5.3.5 Volym

Efterfrågan på leverantörernas produkter skiljer sig åt mellan företagen. För
Polytec och Denson står VGT för en stor del av försäljningen, varför de kan
anses befinna sig i en beroendeställning till denne kund enligt Porters (1980)
och Gadde och Håkanssons (1993) argument. En förlust av VGT som kund
skulle därmed få stora, kanske till och med förödande konsekvenser för dessa
leverantörer. Den beroendeställning Polytec och Denson befinner sig i
försöker de dock minska genom att aktivt söka nya kunder. VGT uppmuntrar
detta då det inte är lämpligt att stå för en för stor del av en leverantörs
omsättning ur alla synpunkter. Naturligtvis är det bra ur aspekten att VGT
oftast får det de vill ha, men en leverantör med många kunder har å andra
sidan möjligheten att få in fler idéer och förslag på produkter från sina kunder
och kan följa med i utvecklingen på ett bättre sätt.

Autoliv, som har stor efterfrågan på sina produkter bör enligt Frazier och
Rody (1991) ha en maktfördel då de inte är lika villiga att anpassa sig efter
VGT som köper in små volymer hos dem. Så tycks vara fallet i och med att
VGT i relationen med Autoliv verkar använda betydligt mindre makt än
gentemot exempelvis Polytec. Beteendet kan förklaras med att VGT
omsättningsmässigt är en mycket liten kund och således inte befinner sig i en
maktposition i relationen. Som VGT själva uttryckte det kan de inte be att få
en ändring i en komponent som en annan kund köper in i miljonserier. Hos
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Menzolit har VGT också relativt små volymer, vilket gör att Menzolit i detta
avseende har en maktfördel gentemot dem.

5.3.6 Information

VGT är i leverantörernas mening ganska restriktiv med information.
Exempelvis anser både Autoliv och Polytec att de får betydligt mer
information av andra kunder än de får av VGT. Att VGT inte är villiga att
dela med sig av information i speciellt stor utsträckning gör att gemensamt
arbete utöver det som görs i dag, exempelvis gemensam forskning, sannolikt
inte skulle bli lyckosamt. Detta beror på att sådana aktiviteter förutsätter ett
stort informationsutbyte. Med ett ökat informationsutbyte förefaller det dock
fullt möjligt att samarbeta närmare, exempelvis har Autoliv ett närmare
samarbete med andra kunder.

VGT är framförallt restriktiv med detaljerade kalkyler till sina leverantörer.
Den inköpare på VGT som har kontakt med Polytec motiverar som bekant
detta med att VGT skulle ge leverantören nyckeln till allt om de delade med
sig av kalkyler av det slaget. I relationen med Polytec förväntar sig dock
VGT att Polytec skall delge dem i princip alla uppgifter. Polytec har därmed
bara tillgång till viss information från VGT, medan VGT kan anses ha
tillgång till så gott som full information, vilket enligt Porter (1980) ger dem
makt över Polytec.

Informationsutbytet mellan VGT och Menzolit synes vara av en annan
karaktär, de ger varandra den information de anser att den andre behöver och
endast lite, eller ingen, konfidentiell information delas. Informationsutbytet
är visserligen jämlikt och försätter därmed ingen av parterna i en
beroendeposition, men det måttliga utbytet symboliserar samtidigt att
parterna inte arbetar speciellt nära varandra, en åsikt som VGT men inte
Menzolit delar. I hur stor utsträckning parterna delar med sig av konfidentiell
information bör tolkas med försiktighet, med tanke på att svaren kan vara
färgade av respondenternas uppfattning om vad som ingår i begreppet. Vissa
kanske anser konfidentiell information vara företagsintern information medan
andra klassar information från konkurrenter som konfidentiell. Det är således
möjligt att parterna i relationen utbyter mer företagsintern information än vad
som verkar vara fallet.

Denson beskriver situationen då nya order är aktuella som att VGT kommer
med en förfrågan till dem och om Densons anbud är tillräckligt bra blir de
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anlitade. Att Denson inte vet om de blir anlitade eller ej då det är dags att
lägga nya order är i vår mening förvånande av två orsaker, dels för att VGT
tillämpar single sourcing och dels för att VGT inte ens har undersökt vilka
alternativa leverantörer som finns. Detta borde betyda att det inte finns någon
konkurrens om anbuden, i alla fall inte på relativt kort sikt, eftersom VGT,
om de skulle vilja anlita en annan leverantör både skulle behöva söka av
marknaden och träna upp en ny leverantör. Den rådande situationen verkar
stämma väl överens med vad Williamson (1975) benämner
informationsasymmetri, det vill säga att en part undanhåller information för
att motparten skall uppfatta att den är i underläge. VGTs uttalande tyder på
att Denson befinner sig i en mer fördelaktig ställning och därmed har större
makt i relationen än vad de verkar vara medvetna om själva. Möjligheten
finns dock att VGT förmodar att Denson är insatta i hur situationen förhåller
sig.

5.3.7 Rykte och prestige

För Autoliv är VGT en viktig kund av rent emotionella skäl, då det är ett
svenskt företag som fortfarande bedriver verksamhet i landet. VGT är
sannolikt ännu viktigare som kund ur en annan aspekt, nämligen deras fokus
på säkerhet då detta är det område Autoliv profilerar sig inom. I enlighet med
Saxtons (1997) resonemang om ett företags rykte borde Autolivs rykte
påverkas positivt genom att de är leverantör till VGT. VGTs goda rykte i
säkerhetssammanhang gör sannolikt att andra kunder som vill förbättra sin
säkerhet ser Autoliv som en extra intressant leverantör. Med tanke på att
VGTs bidrag till Autolivs vinst är obetydlig kan VGTs rykte antas vara en
klart dominerande anledning till att Autoliv vill behålla dem som kunder.
VGT har därmed i Thompsons (1967) mening ett övertag gentemot Autoliv
tack vare sin prestige, utan att VGT gjort något i gengäld. Som tidigare
konstaterats finns det dock andra faktorer som gör att Autoliv inte är
intresserade av VGT som kund i alla avseenden.

Autoliv borde även vara intressantare som leverantör för VGT än deras
konkurrenter, eftersom det är få av dessa som bedriver forskning inom
området lastbilssäkerhet. Påståendet grundar sig på att VGTs profilering mot
säkerhet torde bli än mer trovärdig om även deras leverantörer satsade på
lastbilssäkerhet. Av denna anledning borde Autoliv teoretiskt sett ha en
maktfördel i förhållandet som kan verka uppvägande mot att Autoliv gärna
ser VGT som kund för deras ryktes skull. Noteras bör dock att VGT inte
ansåg Autoliv utmärka sig från sina konkurrenter utan dessa ansågs vara
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likvärdiga alternativ, varför detta inte kan betraktas som en maktfördel för
Autoliv.

För Polytec, Denson och Menzolit torde VGTs goda rykte i fråga om
säkerhet ha en relativt liten betydelse för kundtillströmningen, då de
produkter VGT köper av dessa leverantörer inte är produkter som är kritiska
för säkerheten i trafiken. Däremot har det troligen positiva effekter att vara
leverantör till VGT av anledningen att det är ett stort och välrenommerat
företag. Det är sannolikt att företagen i Menzolits ursprungsland ligger dem
varmare om hjärtat än ett svenskt företag. Detta betyder att VGTs goda rykte
som svenskt storföretag rimligtvis har mindre betydelse för Menzolit än vad
det har för Polytec och Denson. Historiskt sett har dock ryktet sannolikt
spelat en ringa roll även för Denson eftersom de har koncentrerat nästan hela
sin verksamhet på VGT. Då de nu försöker bredda sin kundbas skulle det
faktum att de har ett stort, välrenommerat svenskt företag som kund
säkerligen kunna vara till hjälp. Ur VGTs perspektiv torde varken Polytec,
Denson eller Menzolit ha ett rykte eller prestige som är av någon större vikt
för VGT,eftersom samtliga av dem kan betraktas som relativt små och
okända.

5.3.8 Kostnad för att avsluta relationen

Samtliga studerade leverantörer är som tidigare nämnts specialister och
besitter som sådana stor kompetens inom sina respektive områden. Vidare är
personalen van att arbeta efter VGTs rutiner, de känner till produkterna som
dessutom testade av VGT. Dessa kunskaper besitter däremot inte de
alternativa leverantörerna och VGT måste vid ett byte av leverantör träna den
nya leverantörens personal. Dessutom måste VGT göra tester av både
produkterna och processerna i vilka de framställs. Detta förfarande är mycket
kostsamt och i vissa fall är det inte ens möjligt att flytta över de kunskaper
leverantören besitter om VGT. Enligt Porters (1980) resonemang har de
nuvarande leverantörerna en viktig maktfördel vid förhandlingar i och med
att VGT, i förhandling med andra leverantörer än de anlitade, måste räkna in
kostnaden för ett byte. Det är då sannolikt att den totalkostnad som fås inte är
konkurrenskraftig gentemot de anlitade leverantörernas totalkostnad.

En annan stor kostnadspost är flyttningen av VGTs verktyg till ett nytt
samarbete. I Autolivs fall är verktygen anpassade till deras
produktionsprocess och således mycket svåra att flytta, vilket påverkar VGTs
möjligheter att byta leverantör. Likaledes skulle det vara relativt kostsamt att
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byta ut Menzolit och Polytec som leverantörer. Det är inte heller säkert att
VGT kan hitta nya leverantörer vars produktion kan anpassas efter verktygen,
vilket ökar VGTs beroende av leverantörerna. Om verktygen går att flytta är
det sannolikt att de endast kan installeras efter anpassningar, som kostar
pengar. Att VGT äger sina verktyg ger dem visserligen ett maktövertag
gentemot samtliga leverantörer eftersom de har rätt att flytta dem, men då det
som ovan konstaterats finns flera faktorer som försvårar eller omöjliggör en
flytt är övertaget relativt litet.

Beträffande leverantörerna kan dessa, med undantag för Menzolit som
uppgett att de har låga byteskostnader, anses befinna sig i en
beroendeposition i förhållande till VGT, orsakat av att ett byte av kund
innebär stora eller mycket stora kostnader för dem. Det kan anses förvånande
att Autoliv uppger att de skulle ha höga byteskostnader, med tanke på att
VGT representerar en mycket liten del av deras försäljning. Kostnaderna
beror sannolikt på de anpassningar till VGT som Autoliv gjort i sin
produktionsprocess. Dessutom är det tänkbart att de , vid en förlust av VGT
som kund, på sikt skulle förlora andra kunder som söker en
säkerhetsleverantör. Resonemanget om huruvida byteskostnaderna är höga
eller ej för Autoliv kan anses irrelevant ur aspekten att om Autoliv skulle
sluta göra affärer med VGT behöver det inte bli frågan om ett byte av kund,
utan det skulle för deras del gå bra att avsluta relationen utan att ersätta den.

Ovan konstaterades att ett byte av leverantör i samtliga av de studerade
relationerna skulle innebära kostnader även för VGT, varför beroendet i tre
av de fyra relationerna kan ses som ömsesidigt ur denna aspekt. Enligt
Morgan och Hunts (1994) resonemang borde de höga kostnaderna för
leverantörsbyte göra VGT engagerade i relationen och motivera dem att
upprätthålla den. VGT verkar dock inte vara främmande för leverantörsbyten,
speciellt inte vad gäller Menzolit, eftersom det som tidigare nämnts finns en
del problem i samarbetet. VGT har även angett att alternativa leverantörer
erbjuder produkter som eventuellt är bättre än Menzolits. En möjlig
förklaring till att VGT, trots byteskostnaderna, kan tänka sig att byta
leverantör är att de som medlem en stor global koncern kanske inte betraktar
dessa kostnader som något stort problem. De verkar istället ha ett långsiktig
perspektiv där fokus ligger på att ha låga kostnader och bra kvalitet i längden.
Leverantörer som inte lever upp till detta ersätts således av andra.
Varför Menzolits uppfattning i fråga om storleken på byteskostnaderna
skiljer sig från de andra leverantörernas kan vi endast spekulera i. Kanske
beror det på att Menzolit då de lagt ner relativt små resurser på samarbetet
har få såväl materiella som kunskapsmässiga investeringar som är knutna till
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samarbetet med VGT. Ytterligare förklaringar skulle kunna vara att Menzolit
underskattar kostnaderna i samband med ett byte eller att de har stor vana av
att byta kund och därmed har upparbetade rutiner för hur de på ett effektivt
sätt förflyttar nedlagda resurser till ett annat samarbete.

5.4 Maktanvändande och konsekvenser därav

5.4.1 Faktorer som påverkar maktanvändande

I relationen mellan VGT och Autoliv, Polytec samt Denson har parterna en
långsiktig syn på relationen. Visserligen är även samarbetet med Menzolit
uttalat långsiktigt, men som tidigare påpekats förefaller det som att VGT
funderar på att byta ut dem på sikt. En långsiktig syn skulle enligt Frazier och
Summers (1986) göra att parterna kan motstå frestelsen att använda sig av
tvingande makt, då ett utövande skulle kunna få återverkningar senare. I
relationen till Autoliv befinner sig VGT inte i en sådan maktposition att de
har möjlighet att använda sig av tvingande makt, då de som tidigare påpekats
inte är någon särskilt viktig kund rent ekonomiskt. Autoliv har inte heller
möjlighet att använda sig av tvingande makt gentemot VGT, främst av skälet
att det finns ett flertal likvärdiga alternativa leverantörer.

I och med att VGT anser att Autoliv besitter lika mycket makt i relationen
som de själva är det troligt att de undviker alltför stort maktutövande
eftersom de förmodligen är rädda för hur Autoliv skulle svara på ett sådant.
Företagen anses dessutom vara beroende av varandra, varför VGT torde
använda mindre makt än i andra sammanhang. Autoliv ser tvärtom att
företagen inte har så stor makt gentemot varandra och att en form av
terrorbalans råder, vilket är en möjlig orsak till att de inte använder makt i
någon större utsträckning i relationen. Att använda viss makt hade annars
kunnat ses som naturligt för dem i och med den låga graden av beroende som
enligt Autoliv finns i relationen.

Gentemot Polytec och Menzolit används tvingande makt genom det
underliggande hotet om leverantörsbyte. Även om VGT ännu inte har
utnyttjat denna möjlighet är leverantörerna väl medvetna om att VGT har
möjligheten att göra det, vilket ger VGT en maktfördel i relationen. En faktor
som tenderar att hämma användandet av tvingande makt är i enlighet med
Frazier och Summers (1986) resonemang en etableringen av personliga
relationer, vilket VGT har gjort med de studerade leverantörerna. Att
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tvingande makt används trots att personliga relationer existerar kan tolkas
som att dessa inte är djupa nog för att förhindra tvingande makt. En
förklaring som förefaller troligare är att det finns andra faktorer som är mer
betydelsefulla för om tvingande makt utövas eller ej än personliga relationer.

Menzolit anses av VGT ha mer makt än de, vilket kan te sig underligt särskilt
med tanke på att VGT använder relativt mycket tvingande makt gentemot
dem i form hot om utbyte. En möjlig orsak till detta är att respondenten såg
maktfördelningen på kort sikt, där Menzolit kan ge VGT mer skada än
omvänt, om de väljer att inte leverera en produkt. Om så är fallet är det dock
egendomligt att respondenten ansåg att Menzolit är mer beroende av
relationen än VGT.

Gentemot Denson använder sig inte VGT av tvingande makt, vilket kan bero
på företagens gemensamma historia samt att leverantören är väldigt
dedikerade till VGT. Denson vet således vad de skall göra för att
tillfredsställa VGTs önskemål, utan att de demonstrerar sin makt. VGT
utövar inte den prispress gentemot Denson som de gör mot de övriga
leverantörerna. En möjlig förklaring till detta är Densons kostnadsfokusering
och att de ständigt arbetar med att sänka sina kostnader. Det är därför
sannolikt att Denson är så förutseende i detta sammanhang att VGT inte ens
behöver föra ämnet på tal. I relationen med Polytec och Menzolit synes
prispressen få önskad effekt, däremot fungerar den inte gentemot Autoliv
eftersom denna leverantör avböjer VGTs förfrågningar när priserna blir
alltför låga.

Det skall påpekas att leverantörerna, trots VGTs relativt stora maktutövandet,
i de flesta fall får vara med och ge sin åsikt och det förekommer även att
VGT ger vika för deras önskemål. Situationen skulle därför kunna tolkas som
att VGT använder mindre makt än vad de egentligen skulle kunna använda.
Sannolikt beror detta på att VGT vill att samarbetet skall fungera bra även i
framtiden. Skälet till att VGT använder makt i mindre utsträckning gentemot
Denson än Polytec, är sannolikt att VGT värderar denna relation något högre.

Inget av fallföretagen har antytt något som indikerar att VGT inte skulle vara
ärliga mot dem, de anser dessutom, som tidigare nämnts, att VGT tar hänsyn
till deras behov. Visserligen hotar VGT Menzolit och Polytec om att de kan
bytas ut om de inte lever upp till VGTs önskemål, men det tycks som att
VGT ändå har kedjans bästa i åtanke vid dylika uttalanden. Det verkar även
som att en leverantör måste missköta sig rejält för att ett byte skall bli aktuellt
i realiteten, orsakat av de tidigare diskuterade hindrena. Baserat på detta
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resonemang kan inte opportunism, enligt Williamsons (1975) definition,
anses förekomma i relationerna mellan fallföretagen.

Ytterligare något som talar för att VGT använder makt i relativt liten
utsträckning i förhållande till vad de skulle kunna, är att Polytec och
Menzolit verkar mycket nöjda med relationen och tycker att samarbetet
fungerar bra på de flesta plan. Om en för hög grad av makt hade använts av
VGT, skulle Polytec och Menzolit sannolikt inte vara så nöjda med
situationen som de faktiskt är. Om fallet vore att VGT använder sig av en
högre grad av makt än vad som framgått under intervjuerna, kan en
förklaring till varför Polytec och Menzolit är mycket nöjda med relationen
vara att andra kunder använder makt i större utsträckning än vad VGT gör.
VGT skulle i så fall kunna framstå som en relativt tillmötesgående kund, trots
hög grad av maktanvändande.

5.4.2 Konsekvenser av maktanvändande

Vid ett överläggande huruvida tvingande makt skall användas eller ej tar
företag, enligt Gassenheimer och Ramsey (1994), förutom
beroendesituationen hänsyn till om det finns risk för att den svagare parten
skall hämnas. Om VGT använde tvingande makt i så hög grad att någon av
leverantörerna hämnades, skulle det få förödande konsekvenser på kort sikt
för VGT, eftersom produktionen sannolikt skulle stanna. Givetvis skulle en
hämndaktion även få konsekvenser för leverantören i fråga, eftersom de
rimligtvis skulle förlora VGT som kund. Trots att det låter osannolikt att
leverantörerna skulle hämnas, torde VGT med tanke på konsekvenserna ändå
vara försiktiga i fråga om att använda sig av allt för hög grad av tvingande
makt. Minst risk för hämnd av de fallföretag som utsätts för tvingande makt
finns med största säkerhet hos Polytec, eftersom deras verksamhet är mest
beroende av VGT.

Med hänsyn till hur nöjda leverantörerna verkar med relationen till VGT,
förefaller det som att VGT, även om de använder sig av sin styrka i
förhållande till de mindre leverantörerna, inte försöker nå underkastelse i den
grad som Morgan och Hunt (1994) menar kan förstöra förtroende och
engagemang. VGT synes således ha funnit ett förhållningssätt som bådar för
fortsatt långsiktigt engagemang från både deras och leverantörernas sida.

Som tidigare påpekats är VGT inte lika intresserade av att behålla relationen
med Menzolit som med de övriga leverantörerna. Bakomliggande orsaker är
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de problem som finns i samarbetet, Menzolits något konservativa inställning
samt att alternativa leverantörers produkter eventuellt är bättre än Menzolits.
Menzolit däremot har angett att de gärna vill fortsätta samarbeta med VGT
och att de har planer på att intensifiera samarbetet. En stor del av förklaringen
till varför Menzolit inte lever upp till VGTs förväntningar är troligen att de
inte lägger ner de resurser som krävs på samarbetet. Att Menzolit har planerat
att omorganisera sin säljorganisation skulle delvis skulle kunna bero på att de
strävar efter att förbättra samarbetet med VGT. Då de med den nya
säljorganisationen koncentrerar sin verksamhet till ett färre antal kunder
kommer de att ha större möjlighet att avsätta mer resurser på vart och ett av
samarbetena. Om de verkligen är beredda att lägga mer resurser på just
samarbetet med VGT borde det därmed finnas potential för enförbättring av
deras prestation.

Ytterligare något som är förvånande i relationen är att parternas beteende
baserat på deras makt- beroendeposition, inte stämmer överens med vad som
förväntas enligt teorin. VGT borde inte kunna sätta speciellt stor press på
Menzolit, eftersom denne leverantör inte är beroende av VGT i någon större
utsträckning. En förhållandevis storpress har emellertid påvisats. Något som
vi finner sannolikt är att situationen kan förklaras utifrån Gassenheimer och
Ramseys (1994) resonemang om att andra kunder pressar leverantören ännu
mer. Om andra kunder sätter större press på Menzolit innebär detta att VGTs
press, som i jämförelse med de andra studerande leverantörerna framstår som
relativt stor, inte är stor ur Menzolits perspektiv. Denna teori styrks av att
Menzolit är mycket nöjd med relationen trots det, enligt oss påfallande
maktutövandet. Det förefaller osannolikt att en leverantör skulle vara nöjd
med en relation med en relativt oviktig kund som utövar stor makt mot
leverantören. Med den presenterade teorin skulle även Menzolits
leveransproblem kunna förklaras, antagligen prioriterar de andra kunder som
sätter mer press på dem framför VGTs leveranser.

Menzolit ger en mycket positiv bild av relationen till VGT. Det kan vara så
att de verkligen är av åsikten att relationen fungerar mycket bra. Det vore i så
fall anmärkningsvärt att deras syn kan skilja sig så mycket från VGTs syn, då
VGT som bekant inte är speciellt nöjda med relationen. En annan möjlig
förklaring är att Menzolit, inför författarna av denna uppsats, vill få
relationen att framstå som mer harmonisk är vad den är i realiteten. Om det
senare är den korrekta versionen, skulle situationen kunna tolkas som att
Menzolit är rädda för att stöta sig med VGT och vad det i så fall skulle få för
konsekvenser.
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Konflikter
En starkt bidragande faktor till den försämrade relationen mellan Autoliv och
VGT de senaste åren är den prispress VGT utövar. I enlighet med Wilkinson
(1996) är Autoliv till följd av denna press mindre benägen att samarbeta
fortsättningsvis. Eftersom VGT är en liten kund i Autolivs ögonoch att
marginalerna redan är låga finns det på vinstsidan inget intresse av en fortsatt
relation av vinstbringande skäl. Däremot finns det som tidigare diskuterats en
rad andra anledningar till att de vill fortsätta göra affärer med VGT, såsom
emotionella skäl och VGTs goda rykte beträffande säkerhet. Det finns även
möjlighet att Autolivs något bittra inställning till VGT andra konsekvenser än
en högre nivå av konflikt, såsom ett försämrat samarbete mellan parterna på
andra plan.

I relationerna med Denson, Polytec och Menzolit verkar konflikter vara
sällsynta. Detta skulle kunna bero på att maktförhållandena i dessa relationer
är mer asymmetriska till VGTs fördel, vilket gör att leverantörerna inte
ifrågasätter VGTs direktiv då de inte vill stöta sig med denna kund.. Denson
och Polytec verkar leva efter mottot ”kunden har alltid rätt”, i och med att
kunden är så pass viktig för deras överlevnad.

5.5 Sammanfattning

I detta avsnitt har vi ställt upp de maktkällor som finns i relationerna med
VGT och sammanvägt de ingående faktorerna i varje källa för att ge läsaren
en överblick. Jämförelsen kommer att presenteras grafiskt för att tydligt se
likheter och skillnader i relationerna. Observera att vi är ute efter att fastställa
hur de olika relationerna förhåller sig till varandra och inte att återge exakta
positioner på linjerna.
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Figur 3: Grafisk jämförelse av maktfördelning.

Som synes har inte Denson många maktfördelar gentemot VGT och de är i
hög grad beroende av VGT, men den stora tekniska kompetens de besitter
tycks vara en mycket viktig maktkälla i och med att VGT använder makt i
liten utsträckning i relationen.

Polytec besitter inte några egentliga maktfördelar gentemot VGT, däremot
har de till viss del fördelar gällande teknisk kompetens, produkter och
kostnad för att avsluta relationen. Dessa verkar dock inte tillräckligt starka
för att hindra VGT från att använda makt i relativt stor utsträckning. Det
skulle även kunna vara så att maktkällorna produkt och kostnad att avsluta
relationen inte är särskilt starka källor till makt. I och med att VGT har så stor
makt som de har kan de kräva detaljerad information i stor utsträckning,
vilket leder till att deras ökas ytterligare. Polytec är beroende av relationen
med VGT och har inte stora möjligheter att skapa någon ny maktkälla att
utjämna detta beroende med. De får således finna sig i den grad av makt
VGT väljer att använda, då den ändock kan anses som måttlig. Om VGTs
makt skulle ses som opportunistisk hade emellertid Polytec haft starka
incitament att göra något åt sin situation.

Menzolit har ett antal maktfördelar gentemot VGT i form av produkter,
kostnad för att avsluta relationen samt volym. Trots att en volymmässig
maktfördel innebär att de inte är beroende av VGT i någon högre grad
använder VGT makt i relationen. Som nämndes ovan gällande polytecs
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maktanvändande från VGTs sida ännu mer troligt att maktkällorna produkt
och kostnad för att avsluta relationen inte är avgörande maktkällor.

Autoliv har relativt många maktfördelar gentemot VGT. I och med att VGTs
rykte och prestige inom säkerhetsområdet är det enda Autoliv egentligen är
beroende av hos VGT förstärks makten ytterligare och en maktbalans verkar
finnas mellan företagen. Beroendet mellan dessa parter är relativt litet och av
denna anledning kan makt endast användas i liten utsträckning från båda håll.
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6 Slutsatser och reflektioner

I detta kapitel presenteras de resultat som undersökningen har gett upphov
till. Resultaten har generaliserats till att gälla företag i liknande situationer
som de undersökta i den utsträckning det är möjligt. Därefter följer
reflektioner över hur undersökningen har bidragit till ökad förståelse inom
ämnesområdet och förslag till vidare forskning.

6.1 Slutsatser

Undersökningen har visat att samtliga relationer innehar de flesta av de
karakteristika som är utmärkande för Supply Chain relationer. Beträffande
vissa av särdragen har det dock inte varit möjligt att konstatera om de finns
eller inte. Forskare är som bekant inte överens om huruvida alla dessa
karakteristika krävs för att det skall betecknas som en Supply Chain. Vi anser
dock att de studerade relationerna kan tolkas som Supply Chain relationer,
om än i olika hög grad, eftersom de flesta av särdragen kunnat påvisas.
Dessutom såg sig även företagen själva som medlemmar i Supply Chains.
Eftersom vi har identifierat ett antal maktkällor som används i relationerna
tolkar vi det som att makt kan användas i Supply Chains, vilket förnekas av
vissa forskare.

Supply Chain relationer av skiftande karaktär tycks även uppvisa skillnader i
makt- och beroende förhållandet. I relationer med små leverantörer som i hög
grad är beroende av den försäljningsvolym och trygghet en stor köpare står
för, skulle det vara mycket enkelt för denna köpare att agera opportunistiskt
och utnyttja leverantören maximalt, så tycks dock inte vara fallet. Att
opportunism inte förekommer beror sannolikt på det faktum att parterna är
medlemmar i en Supply Chain och köparen således tänker på att det för
kedjans fortlevnad är viktigt att ha en bra relation.

Gentemot små, beroende leverantörer litar en inflytelserik köpare till sina
stora inköpsvolymer för att få leverantörerna att ge denne detaljerad
information om kostnader och anpassa sig efter dennes tekniska och
tidsmässiga krav. Genom att leverantören ger information och anpassar sig
till köparen ökas dennes makt ytterligare. Maktanvändandet skiljer sig
emellertid åt mellan olika relationer med små, beroende leverantörer. I
relationen till en sådan leverantör, vars produkt är enkel och kostnaden för att
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byta leverantör relativt låg, tycks makt ändå användas i mycket liten
utsträckning. I relationen till en annan liten, beroende leverantör, som
levererar komplexa produkter och som det även skulle kosta mycket att byta
ut används likväl relativt mycket makt. Skillnaden mellan relationerna beror
sannolikt på att den förstnämnda leverantören är unik i hög grad i fråga om
produktion och pris, något som inte gäller för den andre. Unikhet verkar
således vara en avgörande källa till makt för en liten beroende leverantör,
viktigare än både produktens komplexitet och kostnaden för utbyte.

Av en stor leverantör, med många maktfördelar gentemot köparen och
försäljningsmässigt oberoende av denne kan inte samma hängivenhet krävas
som de mest beroende leverantörerna visar. För leverantören tycks
kombinationen av maktfördelar leda till relativt stor makt och köparen har då
inte möjlighet att på samma sätt som i de andra relationerna kräva detaljerad
information eller prissänkningar då leverantören kan motsätta sig detta, trots
köparens inflytande. Makten i relationen är således balanserad mellan
leverantör och köpare. I en sådan relation verkar köparens rykte och prestige
vara av stor vikt som maktkälla för att en balanserad maktsituation skall
kunna bibehållas. Det skall dock tilläggas att rykte och prestige sannolikt
endast har betydelse i maktsammanhang om det är rimligt att anta att
leverantörens verksamhet tack vare dessa attribut kan påverkas positivt
genom att handla med köparen.

I relationen med en liten leverantör, men som inte i någon större utsträckning
är beroende av köparen tycks makt användas i lika stor utsträckning som
gentemot en beroende leverantör utan unika egenskaper. Att använda makt i
så pass stor utsträckning kan te sig underligt då maktanvändande mot en i låg
grad beroende leverantör borde leda till någon form av motsättning från
leverantörens sida. Om leverantören ändå är mycket nöjd med relationen
tyder detta på att maktanvändandet inte har fått några negativa konsekvenser
för relationen för leverantörens del. Det är sannolikt så att leverantören i detta
fall inte uppfattar den makt köparen visar som så stor för att andra köpare
använder större makt i sina relationer med leverantören. För en köpare i en
dylik situation har dock maktanvändandet inte fått önskade effekter och
således bör denne för att prioriteras söka maktfördelar gentemot
leverantörens övriga kunder.

Små företag förefaller väl medvetna om sin beroendeposition i förhållande
till en inflytelserik köpare och verkar finna det naturligt att rätta sig efter
dennes önskemål. Då både leverantörer och köpare är nöjda med relationen
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kan inte maktutövandet anses ge några negativa konsekvenser för relationen,
utan endast positiva.

I relationer som präglas av maktbalans förefaller det som att prispress inte är
meningsfullt att utöva gentemot leverantören, eftersom det inte ger önskat
resultat. Försöker köparen ändå pressa leverantören att sänka sina priser kan
detta få negativa konsekvenser för relationen framförallt i form av en förhöjd
nivå av konflikt. För att relationen skall kunna fortsätta på sikt, bör
konflikterna lösas innan de orsakat allt för stor skada.

Således kan konstateras att de viktigaste urskiljbara enskilda maktkällorna
tycks vara de som presenteras i figuren nedan. I övriga fall har inte en enskild
maktkälla kunnat fastställas utan där beror sannolikt makt- och
beroendeförhållandet på ett antal samverkande maktkällor.

Relation
Viktigaste
maktkällan

Liten, beroende
leverantör –

köpare

Köpare – Liten,
beroende
leverantör

Köpare – Liten
oberoende
leverantör

Köpare – Stor
oberoende
leverantör

Unikhet X
Volym X
Maktfördel gentemot
andra köpare

X

Rykte och prestige
inom motpartens
verksamhetsområde

X

Figur 4: De viktigaste maktkällorna i olika relationer.

6.2 Reflektioner

”By employing a comparative perspectives approach, the researcher
can establish clearly where the illustrated theory fits within the
landscape of existing theory, and describe how the illustrated theory
fills gaps in existing theory.” (Keating, 1995, s. 6)

Vår undersökning ligger inom området interorganisatoriska relationer,
närmare bestämt makt- och beroendesituationen i Supply Chain relationer.
Detta perspektiv av Supply Chain relationer är ett relativt outforskat område,
som inte anses existera överhuvudtaget av vissa forskare. Vi kan därmed
bidra med viktig empiri beträffande ämnet som sedan kan vidareutvecklas av
andra. Resultatet av vår undersökning tyder på att ett antal maktkällor är
avgörande för hur relationen gestaltar sig mellan olika typer av företag, vilket



Supply Chain relationer
- En studie av makt och beroende

80

såvitt vi vet inte har konstaterats tidigare. Vårt resultat ger dock bara en
indikation på att det skulle kunna vara så och behöver således undersökas
utförligare för att kunna säkerställas. En annan aspekt som vore intressant att
studera är hur makt- och beroendeförhållandena ser ut i en hel Supply Chain,
från råvaruleverantör till slutkund.
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Appendix I

I

Intervjuguide – Volvo Global Trucks
Generellt om samarbetet
1. Hur länge har ni haft en relation?
2. Hur långsiktigt ser ni på relationen?
3. Har ni etablerat personliga relationer till varandra?
4. Hur avancerade är de produkter ni köper in från företag x ?
5. Hur stor del av era inköp av denna produkt representerar företag x ?
6. Hur viktigt är som leverantör till er?
7. Hur skulle du beskriva relationen med företag x?
8. Anser du att ni ingår i en Supply Chain?
9. Hur nöjda är ni med samarbetet?

Information och Kommunikation
10. Vilken typ av information delger ni företag x?
11. Delger företag x er samma typ av information?
12. Anser du att ni delger varandra ungefär lika mycket information? Ger ni

mer eller mindre?
13. I hur stor utsträckning delger ni företag x konfidentiell information?
14. Får ni samma typ av konfidentiell information från företag x?
15. Delar ni med er av detaljerade kalkyler och dylikt?
16. Vad anser du om kommunikationen mellan er och företag x?
17. Vilka medel finns att tillgå i kommunikationen med företag x? (t ex

telefon, fax, e-mail, EDI)

Gemensamt arbete
18. Inom vilka områden samarbetar ni med företag x? (t ex gemensam

forskning, gemensam planering, gemensamma investeringar)
19. Vem kommer vanligtvis med förslag om rationaliseringsvinster? (t ex

förslag till kostnadsbesparande åtgärder såsom effektivisering av
processer)

20. Hjälper ni varandra att uppnå rationaliseringsvinster?
21. Hur fördelas sådana vinster?
22. Gör ni uppoffringar för företag x? Om ja, av vilket slag?
23. Gör företag x uppoffringar för er i lika stor utsträckning?
24. Hjälper ni varandra att uppnå kvalitetsförbättringar?
25. Bestraffas/ belönas leverantören vid dålig/ bra prestation?
26. Anser du att ni och företag x delar på risker?



Appendix I

II

Resurser och Anpassningar
27. Anser du att ni lägger ner stora eller små resurser på samarbetet?
28. Anpassar ni er till varandra? Om ja, på vilket/vilka sätt ?
29. Hur stor del av de investeringar som kan hänföras till företag x är icke-

överförbara till ett annat samarbete?

Avtal
30. Vad har ni för typ av avtal?
31. Hur detaljerade är de?
32. Hur långt tid löper de över?
33. Regleras ”allt” i avtal?

Problemlösning
34. Vilka problem finns i samarbetet?
35. Vad gör ni för att lösa de problem som uppstår?

Alternativ
36. Finns det alternativa leverantörer till företag x?
37. Kan dessa anses vara likvärdiga eller ej?
38. Är ett byte av leverantör förknippat med små, medelstora eller mycket

stora kostnader?
39. Finns det något företag x kan erbjuda er som ingen annan kan erbjuda er?
40. Har ni något unikt att erbjuda företag x?
41. Hur anser du att förekomsten av alternativ påverkar er relation?

Påverkan
42. I hur stor utsträckning anser du att ni kan påverka företag x?
43. I hur stor utsträckning anser du att företag x påverkar er?



Appendix I

III

Intervjuguide Leverantör
Generellt om samarbetet
1. Hur länge har ni haft en relation?
2. Hur långsiktigt ser ni på relationen?
3. Har ni etablerat personliga relationer till varandra?
4. Hur avancerade är de produkter ni säljer till Volvo?
5. Hur stor del av er försäljning representerar Volvo?
6. Hur viktigt är Volvo som kund till er?
7. Har ni kontakt med kundens kund?
8. Hur skulle Du beskriva relationen med Volvo?
9. Anser du att samarbetet med Volvo är ett Supply Chain samarbete?
10. Anser du att ni ingår i en Supply Chain?
11. Hur nöjda är ni med samarbetet?

Information och Kommunikation
12. Vilken typ av information delger ni Volvo?
13. Delger de er samma typ av information?
14. Anser du att ni delger varandra ungefär lika mycket information, ger ni

mer eller mindre?
15. I hur stor utsträckning delger ni konfidentiell information till Volvo?
16. Får ni samma typ av information från dem?
17. Delar ni med er av detaljerade kalkyler o dylikt?
18. Vad anser du om kommunikationen mellan er och Volvo?
19. Vilka medel finns att tillgå i kommunikationen med Volvo? (ex telefon,

fax, e-mail, EDI)

Gemensamt arbete
20. Inom vilka områden samarbetar ni med Volvo? (tex gemensam forskning,

gemensam planering)
21. Vem kommer vanligtvis med förslag om rationaliseringsvinster ? ( t ex

förslag till kostnadsbesparande åtgärder såsom effektivisering av
processer)

22. Hjälper ni varandra att uppnå rationaliseringsvinster?
23. Hur fördelas sådana vinster?
24. Hjälper ni varandra att uppnå kvalitetsförbättringar?
25. Anser du att ni och Volvo delar på risker?
26. Gör ni och Volvo gemensamma investeringar?



Appendix I

IV

Resurser och Anpassningar
27. Anser du att ni lägger ner stora eller små resurser på samarbetet?
28. Anpassar ni er till varandra? Om ja, på vilket/vilka sätt ?
29. Hur stor del av de investeringar som kan hänföras till Volvo är icke-

överförbara till ett annat samarbete?
30. Anser du att Volvo tar hänsyn till era behov?

Avtal
31. Vad har ni för typ av avtal?
32. Hur detaljerade är de?
33. Hur långt tid löper de över?
34. Regleras ”allt” i avtal?

Problemlösning
35. Vilka problem finns i samarbetet?
36. Vad gör ni för att lösa de problem som uppstår?

Alternativ
37. Är ett byte av kund förknippat med små, medelstora eller mycket stora

kostnader?
38. Finns det något Volvo kan ge er som ingen annan kan ge er? Vad i så fall?
39. Har ni något unikt att erbjuda Volvo?
40. Hur anser du att förekomsten av alternativ påverkar er relation?

Påverkan
41. I hur stor utsträckning anser du att ni kan påverka Volvo? På vilket/vilka

sätt?
42. I hur stor utsträckning anser du att Volvo påverkar er? På vilket/vilka sätt?



Appendix II

V

Makt- beroendeskala Volvo Global Trucks
Hur stor makt anser du att ni har gentemot företag x ?

Hur stor makt anser du att företag x har gentemot er?

Hur beroende anser du att ni är av företag x ?

Hur beroende anser du att företag x är av Er?

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.
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VI

Makt- beroendeskala leverantörer
Hur stor makt anser du att ni har gentemot Volvo Global Trucks?

Hur stor makt anser du att Volvo Global Trucks har gentemot er?

Hur beroende anser du att ni är av Volvo Global Trucks?

Hur beroende anser du att Volvo Global Trucks är av Er?

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.

1 2 3 4 5 6 7 8
Min. Max.


