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1 INLEDNING

Avsikten med detta kapitel är att väcka läsarens intresse genom att ge en
introduktion till uppsatsen. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till
undersökningsområdet och med hjälp av en problemdiskussion klargörs de
infallsvinklar vi finner intressanta att undersöka djupare. Avslutningsvis mynnar
kapitlet ut i ett syfte med tillhörande avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Idag utsätts företag för allt större påtryckningar från omvärlden. Den ökade
globaliseringen medför att företag ställs inför en allt hårdare konkurrens. Kunderna
tenderar att bli större samtidigt som de blir färre i antal, vilket gör dem mer
inflytelserika. (Lindvall, 2001) I och med informationsteknologins genombrott är
dagens kunder bättre underrättade och har större möjligheter att göra jämförelser
mellan alternativa produkter, vilket gör att deras krav ökar. För att kunna
tillfredställa dessa krav fordras det att företagen erbjuder produkter och tjänster av
hög kvalitet och till rätt pris samt att de uppvisar en hög leveranssäkerhet1

(Christopher, 1998).

Att kunna tillfredställa kundernas krav och samtidigt behålla sin konkurrenskraft
har blivit en svår uppgift för många företag. För att klara detta väljer många att
satsa på sin kärnkompetens och lägga ut de övriga aktiviteterna på entreprenad,
vilket innebär att produkten, komponenten eller tjänsten istället köps in från ett
externt företag. Företagen specialiserar sig således successivt på en mer begränsad
del av den totala förädlingskedjan. (Gadde & Håkansson, 1998)

Följden av en ökad specialisering är att inköp av varor och tjänster svarar för en
större del av företagens totala omsättning vilket innebär att de externa
leverantörerna, och relationerna till dessa, har blivit mer betydelsefulla (ibid.). Det
som sker i gränsytan mellan kund och leverantör har blivit avgörande för
företagens effektivitet och utveckling. Ett enskilt företags framgång beror till stor
del på dess förmåga att styra sitt nätverk av affärsrelationer och kontakter.
(Lambert & Cooper, 2000) Att vårda sina leverantörsrelationer har blivit en
strategisk fråga för ett företag, vilket skapar nya premisser för ekonomistyrningen.

                                       
1 Att rätt vara levereras i rätt kvantitet och utan skador (Persson & Virum, 1998)
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Ekonomistyrning kan sägas vara olika medvetna åtgärder som avses medverka till
att uppnå en organisations mål. Ett företags ekonomistyrning kan beskrivas som
uppbyggt av ett antal samverkande element som det gäller att skapa balans mellan.
Dessa element är den organisationsstruktur, det styrsystem, den strategi och den
ledningsstil som företaget tillämpar och är uppbyggt av. (Ewing & Samuelsson,
1998). Se figur 1.

Figur 1”Styrningens dimensioner” (Ewing & Samuelsson, 1998, s. 12). Egen bearbetning

Ett företags organisationsstruktur är fundamentet för ekonomistyrningen och en
viktig del inom organisationsstrukturen är belöningssystem (Ewing & Samuelsson,
1998). Belöningar är en mekanism som uppmuntrar anställda att förbättra sina
prestationer vilket i förlängningen kan leda till att organisationens övergripande
mål uppnås (Anthony & Govindarajan, 2001). Belöningar kan ta sig form av lön
eller lönetillägg av olika slag, men de kan även vara utan direkt ekonomisk eller
materiell betydelse. Exempel på detta är attribut och statussymboler som markerar
rang, men även uppskattning och beröm för en god insats. (Lindblom, 1996)

Forskningen visar att anställda tenderar att bli mer motiverade om de har möjlighet
att erhålla en belöning för sina prestationer. Genom att belöna de anställda och
därmed motivera dem kan styrningen av företaget förbättras. (Anthony &
Govindarajan, 2001)

LEDNINGSSTIL
KULTUR

STRATEGI

STYRSSYSTEM

ORG.STRUKTUR
BEL.SYSTEM
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1.2 Problemdiskussion

Belöningar till anställda har länge varit knutna till företagens enskilda finansiella
mål, men nu har även företag börjat inkludera mått på hur hela förädlingskedjan
presterar för att kunna förbättra effektiviteten och de finansiella resultaten. Genom
att knyta belöningar till exempelvis lageromsättning och cykeltider försöker
företagen förbättra förädlingskedjans prestationer och inte bara sina egna resultat.
(Bajlko, 2001) Företag har börjat ge sina leverantörer finansiella belöningar för att
till exempel kunna förbättra kvaliteten. Ett exempel på detta är mejeriföretaget
Unigate som ger sina mjölkleverantörer en finansiell bonus vid goda prestationer.
(Dairy Industries International, 1997)

”Folkets kärlek min belöning”- Karl XIV Johans valspråk
(Svensson, 2001, s. 9)

Möjligheten att bli belönad för sina insatser har varit en viktig drivkraft i alla tider.
Redan Karl XIV Johan visade i sitt valspråk att belöningar inte måste vara av
ekonomisk karaktär. (Svensson, 2001) Idag tillämpas inte enbart finansiella
belöningar utan företag ger även sina leverantörer andra belöningar för att
uppmärksamma deras insatser. van Weele (1994) menar att bevis på uppskattning
och feedback är hjälpmedel för att motivera leverantörerna att prestera bättre.
Många företag utvärderar sina leverantörer kvartalsvis inom till exempel teknologi,
kvalitet, svarstider, leveranssäkerhet och kostnader. Ofta träffas även företagen
med sina leverantörer för att i detalj diskutera resultat och möjligheter till
förbättring. Flera företag, exempelvis Hewlett Packard, delar årligen ut en
utmärkelse till den leverantör som presterar bäst. Denna typ av utmärkelse kallas
ofta för ”Årets leverantör” och visar att företag i allt större utsträckning börjar
uppmärksamma och belöna sina leverantörers insatser för att erhålla ökad
konkurrenskraft.

Att förflytta perspektivet från belöningar inom ett företag till att även inkludera
andra företag i förädlingskedjan anser vi vara en intressant aspekt som kan tänkas
bli mer aktuell i framtiden. Frågan vi ställer oss är om det är möjligt att
utvecklingen mot starkare leverantörsrelationer gör att organisationer blir så intimt
länkade till varandra att belöningarna dem emellan fyller samma funktion som
belöningar inom ett företag. Vi spekulerar även i om relationer mellan företag och
dess leverantörer kan tänkas påverkas av att företagen delar ut någon form av
belöning till leverantörerna.
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Vi frågar oss därmed huruvida denna utmärkelse fungerar som en effektiv del av
ett företags ekonomistyrning och kan motivera leverantörer. Intressant att studera
är vad som ligger bakom det faktum att ett företag väljer att dela ut utmärkelsen
och vad mottagaren, det vill säga leverantören, erhåller i samband med
utmärkelsen. Vidare finns ett intresse i hur leverantören upplever erhållandet av
utmärkelsen och vilka konsekvenser den får för denne.

1.3 Syfte

Vi avser med denna uppsats att undersöka givarens avsikter med utmärkelsen
”Årets leverantör” och vilka konsekvenser utmärkelsen får för mottagaren.
Dessutom vill vi utröna vad som kännetecknar parternas relation och hur denna
påverkas i och med utmärkelsen.

1.4 Avgränsningar

När mottagaren studeras kommer vi i första hand att utgå från de följder som
mottagaren upplever vara konsekvenser av utmärkelsen. Vi kommer inte att
studera hur utmärkelsen påverkat mottagarens räkenskaper.
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2 METOD

I detta kapitel presenteras hur vi praktiskt har genomfört vår uppsats. Vi
diskuterar avsikten med undersökningen, vår syn på vetenskap och metod, hur vi
utformat vår referensram och upplägg av analys samt hur insamlingen av empiri
gjorts. I slutet av kapitlet presenteras även ett resonemang om objektivitet och
kritik mot vår valda metod. Syftet med metodkapitlet är att läsarna skall kunna
bilda sig en uppfattning om vårt tillvägagångssätt för att kunna bedöma giltigheten
och tillförlitligheten i vår uppsats.

2.1 Avsikten med undersökningen

”Att vara medveten om att man inte känner till kunskap är ett stort steg mot
kunskap” 2

Vår intention med undersökningen är att med hjälp av ett antal utvalda företag
skapa en grundläggande förståelse avseende utmärkelsen ”Årets leverantör”.
Företagen representeras dels av företag som ger ut utmärkelsen och dels av företag
som mottagit den. Syftet är, som tidigare nämnts, att undersöka givarnas avsikter
och konsekvenserna för mottagarna samt vad som kännetecknar parternas
relationer och hur de påverkas av utmärkelsen.

Vår undersöknings inriktning kan närmast liknas vid det som Lekvall & Wahlbin
(2001) kallar för en explorativ undersökning. Vi ansåg att denna inriktning
lämpade sig bra då vi, i överensstämmelse med Lekvall & Wahlbins (2001)
resonemang, ämnade ge en grundläggande förståelse och erhålla kunskap om
undersökningsområdet. Däremot ville vi inte använda undersökningen som ett
underlag för att ge idéer och uppslag till olika handlingsalternativ, vilket ofta är
avsikten med explorativa undersökningar. Vi ansåg även att vår undersökning hade
deskriptiva inslag då vi sökte information om specificerade frågeställningar för att
kunna beskriva vårt undersökningsområde. Inriktningen på undersökningen får,
enligt Lekvall & Wahlbin (2001), betydelse för uppsatsens slutsatser och
bestämmer vilken typ av resultat som kan uppnås.

                                       
2 Samtliga citat i metodkapitlet är hämtade från http://home1.swipnet.se/~w-13953/citatbok/.htm
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Eftersom vi hade begränsat med tid avsåg vi inte att förklara några generella
orsakssamband, vilket karaktäriserar en förklarande inriktning. En förutsägande
inriktning lämpade sig inte heller, då detta skulle ha inneburit att vi ville skapa
någon form av förutsägelse eller prognos för vad som sannolikt skulle kunna
inträffa under givna förutsättningar. Förutsättningarna i vårt fall kunde exempelvis
innebära prognoser för hur de mottagande företagen skulle reagera på utmärkelsen.

2.2 Verklighetssyn och metodsynsätt

”En mans liv har färgat hans fantasi”

Lundahl & Skärvad (1999) menar att som forskare och utredare är det viktigt att
stanna upp ett ögonblick innan en uppgift behandlas för att reflektera kring det
egna ställningstagandet inför vetenskap och metod. Vi håller med författarna om
detta och genom att påvisa vår inställning till vetenskap och metod är vår
förhoppning att läsaren får en förståelse gällande vår grundsyn och lättare kan
bedöma giltigheten och trovärdigheten på uppsatsen. Samhällsforskare har i
uppgift att förklara olika fenomen så som de är i verkligheten (Lundahl & Skärvad,
1999). Vi anser att vi som undersökare påverkas av våra egna värderingar och den
förförståelse vi besitter, då vi ständigt präglas av nationalitet, kultur, historia och
upplevelser. Trots att vi utgår från våra egna preferenser vill vi att det skall vara
möjligt för läsaren att följa våra tankemönster och argumentationer, varför vi
nedan kommer att föra ett resonemang om dessa.

Att genomföra en ”vetenskaplig undersökning” är vad Lundahl & Skärvad (1999)
beskriver som en undersökning inriktad på teoretiskt bidrag, upplagd och
genomförd med vetenskapliga arbetsmetoder. Författarna hävdar vidare att varje
vetenskapsman strävar efter att i någon mening grunda sina analyser, tolkningar
och slutsatser på empiriska data. Vi finner att denna inställning till vetenskap
överensstämmer med våra egna åsikter angående ämnet i fråga, vilket har påverkat
vårt arbetssätt. Författarna säger också att för att skapa trovärdighet för en
undersökning är det viktigt att det finns stöd för resonemangen i teorier samt att de
metoder som tillämpats hjälper till att öka giltigheten. I många uppsatser förs en
diskussion beträffande vilken ståndpunkt författarna tar när det gäller de två
forskningstraditionerna positivism och hermeneutik. Vi har valt att inte
argumentera för ett ställningstagande till denna fråga, vilket en läsare kan ställa sig
frågande inför. Vi anser att ingen av dessa traditioner till fullo lämpar sig som
utgångspunkt för vår undersökning. Därför har vi valt att lämna resonemanget om
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hermeneutik och positivism och ej gå djupare in på detta, då vi anser att vårt
förhållningssätt i denna fråga inte är avgörande för undersökningens utformning.

Arbnor & Bjerke (1994) beskriver inom den företagsekonomiska metodläran tre
synsätt för att analysera verkligheten; aktörssynsätt, analytiskt synsätt samt
systemsynsätt. Val av synsätt påverkar arbetets utformning och ligger till grund för
hur insamlingen av empirin skall göras. Synsätten gör olika antaganden om
verkligheten som sedan styr hur undersökaren gör sina observationer, hur data
samlas in och analyseras samt hur slutsatser skall dras.

Vår undersökning bygger på att vi ville öka kunskapen om utmärkelsen ”Årets
leverantör” genom att studera den från olika perspektiv – givarens respektive
mottagarens. Företagen vi undersökte gav sin syn på utmärkelsen utifrån sina
respektive erfarenheter. Detta resonemang gör att subjektiviteten kan antas bli
framträdande för utmärkelsen ”Årets leverantör”. Denna argumentation gör att det
synsätt vi anser lämpade sig bäst för att angripa uppgiften är aktörssynsättet. Enligt
Arbnor & Bjerke (1994) utgår aktörssynsättet från en subjektiv verklighet där de
aktuella aktörerna besitter olika verklighetsbilder och därmed kan agera olika i en
viss situation beroende på sin verklighetsbild. Att handlingsmönster för olika
personer varierar beror på aktörernas subjektiva verklighetssyn och genom att
förstå de olika verklighetsbilderna kan de också förklaras. Den kunskap som
förvärvas är individberoende och en förklaring till ett fenomen är endast relevant i
ett visst socialt sammanhang. Carlsson (1997) menar att enligt aktörssynsättet kan
kunskap om en enskild individs upplevelser och föreställningsvärld endast erhållas
genom dialog och tolkning.

Lundahl & Skärvad (1999) påpekar att för att kunna förklara ett socialt system är
det viktigt att förstå de aktörer som finns inom systemet. Därför är det viktigt att
identifiera de aktörer som är mest inflytelserika och betydelsefulla inom systemet i
förhållande till den problemställning som skall studeras. I vårt fall innebar det att
nyckelpersoner som utser ”Årets leverantör” på det givande företaget intervjuades
för att få uppfattning om avsikterna bakom utmärkelsen eller ledningen på
mottagande företag för att erhålla åsikter om konsekvenserna av utmärkelsen.
Detta överensstämmer med Lundahl & Skärvads (1999) resonemang att det är de
signifikanta aktörernas värdringar, föreställningar, attityder, motiv och intressen
som blir aktuella att förstå.

Arbnor & Bjerke (1994) menar att både det analytiska synsättet och
systemsynsättet har sina utgångspunkter i en objektiv verklighetssyn. Enligt
författarna grundar sig det analytiska synsättet i orsaks- och verkanssamband.
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Helheten betraktas som den exakta summan av delarna och när de olika delarna är
kända kan dessa summeras för att erhålla en helhet. Den kunskap som förvärvas
skall kunna användas i en liknande situation och tillämpas som allmängiltig. I
förväg uppställda hypoteser, tänkbara förklaringar och beskrivningar styr detta
synsätt, vilket resulterar i en teori som bygger på verifierade hypoteser. Vi hade
inte för avsikt att ställa upp några hypoteser gällande utmärkelsen ”Årets
leverantör” för att pröva dessa mot verkligheten. Inte heller förväntade vi oss att
den kunskap som erhölls i och med undersökningen skulle ses som allmängiltig.
Detta gör att det analytiska synsättet inte blev aktuellt för uppsatsen.

Arbnor & Bjerke (1994) beskriver systemsynsättet som olika delar, vilka är
ömsesidigt beroende av varandra. Detta innebär att helheten inte behöver vara den
exakta summan av de olika delarna, utan istället skapas positiva eller negativa
synergieffekter som en följd av att den information som skapas mellan delarna.
Churchman (1978) beskriver ett system som ett antal delar, delsystem, som har
samordnats för att uppnå en viss uppsättning av mål. För att kunna förstå ett
system måste de olika delsystemen som systemet är uppbyggt av förstås.
Delsystemen samverkar och interagerar för systemet och dess fortbestånd. De mål
som systemet strävar efter att uppnå kan samordnas genom att systemsynsättet
används. Vi anser att det finns resonemang gällande systemsynsättet som
överensstämmer med vår undersökning. Framförallt visar sig detta när vi vill
studera relationen mellan givare och mottagare då det kan ses som att de båda
parterna utgör ett system som samordnats för att uppnå ett visst mål. Vi hävdar
dock fortfarande att eftersom vi inte är intresserade av att dra några generella
slutsatser och vill se utmärkelsen ur två skilda perspektiv (givarens respektive
mottagarens) att aktörssynsättet lämpar sig bättre.

2.3 Utformning av referensram och upplägg av analys

För att skapa trovärdighet för uppsatsen samt öka förståelsen avseende det valda
undersökningsområdet använde vi teorier och tankegångar från flera vetenskapliga
områden och byggde med hjälp av dessa upp en referensram. Vi strävade efter att
referensramen i största möjliga utsträckning skulle vara slutförd innan den
empiriska studien påbörjades. Vi var dock medvetna om att det empiriska
insamlandet kunde medföra att vi stötte på nya aspekter som var relevanta för att
kunna besvara syftet på ett tillfredställande sätt. Avsikten med referensramen var
att den skulle vara ett verktyg för insamlandet av empiri och hjälpa oss när
intervjufrågorna skulle formuleras.
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Referensramen användes även för att kunna tillämpa teorierna på verkligheten och
möjliggjorde på så sätt en analys. Genom att analysera de utvalda företagen kunde
vi sedan dra slutsatser om utmärkelsen ”Årets leverantör” på våra studerade fall.

Vi valde att bygga upp analyskapitlet utifrån den struktur som tillämpats i
referensramen. Analysen utgörs således av fyra större avsnitt; intressentmodellen,
motivation och belöningar, företagens relationer samt företags identitet, profil och
image. Vi använde denna utformning då vi var intresserade av att öka kunskapen
om utmärkelsen ”Årets leverantör” i sin helhet och inte titta på de olika
parrelationerna separat.

2.4 Empirisk insamling

Som tidigare nämnts, ville vi med vår undersökning, skapa en förståelse avseende
utmärkelsen ”Årets leverantör. Vi var medvetna om att tidsbegränsningen
medförde att vi var tvungna att reducera antalet studerade företag. Vi valde dels att
studera tre givare av utmärkelsen ”Årets leverantör” och dels en mottagare till
respektive givare.

När en undersökare bestämmer huruvida undersökningen skall gå på djupet i
enskilda fall, analyseras på bredden över ett antal fall vid viss tidpunkt eller
utveckling skall studeras över tiden, innebär det att undersökningens ansats väljs.
En typ av ansats, fallstudieansats, syftar till att gå på djupet i enskilda fall och
fordrar ingående undersökningar av varje enhet. En annan typ av ansats,
tvärsnittsstudieansats, är mer intresserad av att gå på bredden och således
undersöka flertalet fall. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vårt syfte och det faktum att vi
begränsade oss till ett mindre antal fall uppvisar därmed mest likheter med en
fallstudieansats. Detta då ansatsen karaktäriseras av detaljerade och ofta
djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. Tidsbegränsningen gjorde
dock att vår undersökning mer kan betecknas som en ”fallstudieliknande ansats” än
en ren fallstudie, eftersom företagen skulle kunna studerats ytterligare med hjälp av
mer omfattande intervjuer och observationer på de aktuella företagen.

Att vi valt ut ett mindre antal företag att studera samt att vi tillämpar en
fallstudieliknande ansats gör att möjligheten till generaliserbarhet minskar.
Lundahl & Skärvad (1999) menar att resultat från fallstudier i statistisk mening
inte kan generaliseras till att gälla för hela populationen. Däremot kan resultatet
från denna typ av studie användas för att generaliseras till teorier, se mönster samt
utnyttja tidigare studier som referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan
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jämföras. För vår uppsats innebär detta att även om våra slutsatser är specifika för
de enskilda fallen, kan andra relatera till uppsatsens innehåll.

2.4.1 Val av fallföretag

Vid val av fallföretag har ingen strikt statistisk urvalsmetod använts. Detta
motiverar vi med att den tid som stod oss till förfogande innebar att vissa
restriktioner var tvungna att göras och därmed valde vi att göra vårt urval på ett
okonventionellt sätt. Eftersom vi ämnade öka kunskapen avseende utmärkelsen
”Årets leverantör” var ett viktigt kriterium för urvalet att företaget använde sig av
denna utmärkelse som en återkommande belöning till sina leverantörer. Vi började
således med att först välja ut företag som var givare av utmärkelsen. Då vi ville
studera relationerna mellan givare och mottagare ansåg vi att det var mer intressant
att välja tillverkande företag eftersom de troligen hade ett mer avancerat samarbete
med sina leverantörer inom till exempel kvalitet och konstruktion. Vi ansåg även
att det var mer intresseväckande om leverantörernas produkter var betydelsefulla
för det givande företagets produktion, vilket inte hade varit fallet om vi istället valt
en detaljist.

Vi fann givare av utmärkelsen genom sökningar på Internet och i tidningsartiklar.
Därefter hade det utvalda företaget möjlighet att rekommendera vilken av sina
utnämnda leverantörer som kunde vara aktuell att intervjua. Vi lät således de
givande företagen vara delaktiga i urvalsprocessen. Anledningen till detta var att vi
därigenom avsåg öka intresset från givarnas sida. Att de själva fick välja ut en av
sina leverantörer som fått motta utmärkelsen samt det faktum att de i efterhand fick
ta del av rapporten ansåg vi öka viljan till att ställa upp på intervju. Dessutom
gjorde rekommendationerna från givande företag att mottagarna upplevde att deras
kunder hade intresse i undersökningen och därmed antog vi att även deras vilja att
ställa upp på intervju ökade. Vi hade inga svårigheter att få företag att ställa upp på
intervjuer utan problemet var snarare att hitta de företag som tillämpar denna
utmärkelse. Följande urvalskriterier användes vid valet av fallföretag:

• Tillämpning av utmärkelsen ”Årets leverantör”
• Tillverkande företag
• Visat intresse från företagets sida
• Geografisk närhet
• Av företaget rekommenderade leverantörer som tilldelats utmärkelsen.

Vårt sätt att välja ut företag att undersöka kan liknas vid vad Lekvall & Wahlbin
(2001) kallar ett bedömningsurval. Denna typ av urval innebär att undersökaren
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väljer ut undersökningsenheter som på förhand betraktas som intressanta.
Bedömningsurval anser författarna lämpa sig bra för just explorativa
undersökningar med fallansats, då undersökaren avser att göra en djupare analys av
ett litet antal undersökningsenheter. Följande företag blev aktuella för vår
undersökning; ABB Robotics AB, Höörs Plåt AB, BT Products AB, Rimaster AB,
Lidköping Machine Tools AB och Nilsson & Son AB.

2.4.2 Primär- och sekundärdata i den empiriska insamlingen

Informationsinsamlingen i vår undersökning har skett genom att vi till viss del tagit
del av redan tillgänglig data, vilket Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997)
benämner som sekundärdata. Informationen har bestått av olika artiklar om företag
som tillämpar utmärkelsen ”Årets leverantör”, hemsidor till vissa av företagen,
årsredovisningar, annan skriftlig information vi fått i samband med genomförda
intervjuer samt även mer allmänt skrivna artiklar som behandlar ämnet. Lekvall &
Wahlbin (2001) anser att en undersökare bör ta tillvara på alla möjligheter som
finns att utnyttja sekundärdata innan en fältundersökning görs. Med hänsyn tagen
till vår undersöknings inriktning kunde vi dock inte enbart förlita oss på
sekundärdata för att kunna besvara vårt syfte. Problemet med sekundärdata är
nämligen, enligt Lekvall & Wahlbin (2001), att denna data samlats in för andra
ändamål. Vi har därför använt oss av primärdata  som insamlats genom personliga
intervjuer och email. Primärdata var oerhört viktig för oss för att vi skulle kunna
bilda oss en uppfattning om utmärkelsen ”Årets leverantör”.

2.4.3 Intervjuer

”Om du vill ha ett klokt svar måste du också fråga klokt.”

Vi valde att genomföra personliga intervjuer på fem av de sex aktuella företagen.
Under våra första personliga intervjuer erfor vi att omfattningen på intervjun med
mottagaren var mindre jämfört med intervjun med givaren. Detta, tillsammans med
det faktum att resans längd i förhållande till intervjun blev alltför stor, gjorde att vi
valde att genomföra intervjun med Höörs Plåt AB via email.

Som hjälpmedel vid de personliga intervjuerna användes diktafon för att på så sätt
undvika att viktig information gick förlorad. Den intervju som genomfördes med
hjälp av email gick vi noggrant igenom för att se eventuella behov av följdfrågor
som vi då kompletterade genom ytterligare email. Fördelen med att välja personlig
intervju framför till exempel telefonintervju och email är att mer komplicerade
frågor kan ställas och mer av en diskussion kan komma igång (Eriksson &
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Wiedersheim-Paul, 1997). Vid en personlig intervju skapas ett större förtroende
mellan de båda parterna och oftast blir intervjun mer avslappnad än via telefon där
den intervjuade kan känna krav att svara snabbt och därmed tenderar att ge kortare
svar (ibid.). Att genomföra enkäter var i vårt fall inte aktuellt då vi ville undersöka
ett fåtal företag mer djupgående. En fördel med enkäter jämfört med personliga
intervjuer är att det går att få fram svar på känsliga frågor. Denna fördel
överskuggas av de nackdelar som enkäter medför; vi skulle inte haft möjlighet till
uppföljningsfrågor, svarssituationen är okontrollerad, risk finns att inte rätt person
svarar på frågorna, insamling tar lång tid samt att det finns risk för låg
svarsfrekvens (ibid.).

Intervjuerna följde två olika intervjuguider (se appendix I och II) beroende på om
de var riktade mot givaren eller mottagaren av utmärkelsen. Detta innebar att två
grupper à tre företag genomgick intervjuer som var olika i utformning. Frågornas
karaktär var anpassade till de som blev intervjuade men båda intervjuguiderna
innehöll öppna frågor med utrymme för personerna att fritt diskutera ämnet. Innan
vi gick ut för att genomföra de empiriska studierna skickade vi ut intervjuguiderna
till företagen för att de som skulle bli intervjuade skulle få tid att förbereda sig på
frågorna och få en bild av vad vi ville få ut av intervjun. Vid de personliga
intervjuerna höll vi oss dock inte strikt till intervjuguiden utan gav de intervjuade
utrymme att prata fritt och vi kompletterade även med följdfrågor vid behov. Detta
tillvägagångssätt benämner Lundahl & Skärvad (1999) som semistandardiserade
intervjuer. Ett annat karaktärsdrag för våra intervjuguider var att inga fasta
svarsalternativ fanns att tillgå utan personerna formulerade själva sina svar och kan
därmed kallas för det som författarna benämner som ostrukturerade. En
strukturerad intervju hade gått till så att alla svarsalternativ i förväg var
formulerade och personerna enbart hade kunnat svara utifrån dessa. (Lundahl &
Skärvad, 1999)

För att försäkra oss om att ingen information gått förlorad eller missuppfattats
renskrev vi intervjuerna i dess helhet och gick tillsammans igenom dessa. Vid
oklarheter eller frågor kontaktade vi den aktuella personen för synpunkter och
kompletteringar. Detta gör att vi anser att eventuella felkällor som berodde på oss
som intervjuare kunde reduceras.

Det utmärkande för vår studie var att vi ville få riklig information om få
undersökningsenheter. Vi intresserade oss snarare för sammanhang och strukturer
än för åtskilda variabler. Det förstnämnda karaktäriserar kvalitativ metod och det
sistnämnda kvantitativ metod såsom, Holme et al. (1997) betraktar det. Lekvall &
Wahlbin (2001) menar att distinktionen mellan en kvalitativ och kvantitativ metod
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inte alltid är klar, men att skillnaden ligger i hur data uttrycks för vidare
bearbetning och analys. Enligt författarna innebär kvalitativa undersökningar att
undersökarna samlar in, analyserar och tolkar data som inte är meningsfullt att
uttryckas i sifferform, vilket vi ansåg överensstämma med vår undersökning. I en
kvantitativ studie uttrycks istället det insamlade materialet i sifferform (Lekvall &
Wahlbin, 2001).

Genom vår närvaro vid de personliga intervjuerna skapades en jag – du relation
mellan oss som intervjuare och den som blev intervjuad. Vi är medvetna om att vi
kan ha påverkat svaren på frågorna och detta är en av de negativa följder som kan
uppkomma genom att fenomenet iakttas inifrån, vilket görs vid kvalitativ metod.
Denna negativa effekt uppvägs dock av det faktum att en kvalitativ metod visar på
en totalsituation, som möjliggör ökad förståelse avseende sociala aspekter samt
den enskildes situation (Holme et al., 1997), vilket var något som vi eftersträvade.
Ytterligare något som vi ser som en fördel med kvalitativ metod är flexibiliteten
som gör att undersökningen kan ändra upplägg under arbetets gång. Problem
såsom svårformulerade eller bortglömda frågeställningar kan åtgärdas vid
intervjutillfället, vilket vi utnyttjade. Detta är omöjligt vid kvantitativa intervjuer,
vilket ökar risken för feltolkningar och en förlorad helhetsbild.

Vi vill uppmärksamma läsarna om att vi har intervjuat en person på varje
fallföretag som vi anser vara en god representant för att svara på våra frågor (se
Källförteckning). När vi presenterar empirin och analysen görs detta utifrån att
svaren vi erhållit från den person vi intervjuat är representativa för hela företaget.
Vi är medvetna om att ett företag i sig inte kan uttrycka en åsikt etc., men har trots
detta valt att hänvisa till företaget som helhet och låtit dem stå för olika åsikter då
detta är enklast rent språkmässigt och ökar läsvänligheten.

2.5 Objektivitet

”Fakta upphör inte att existera bara för att man inte bryr sig om dem”

Att skriva en uppsats fullständigt värderingsfritt är omöjligt men vi anser att det är
viktigt att uppnå saklighet i vissa avseenden för att kunna skapa trovärdighet för
undersökningen. Lundahl & Skärvad (1999) hävdar att objektivitet innebär att
utredaren korrekt skall återge data och inte medvetet utelämna uppgifter eller
vinkla slutsatser. Författarna tar upp sex olika betydelser av objektivitet;
värderingsfrihet, opartiskhet, förutsättningslöshet, mångsidighet, fullständighet och
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intersubjektivitet. Lundahl & Skärvad (1999) har använts som källa i hela detta
avsnitt.

Värderingsfrihet innebär att en persons egen syn inte får påverka den fakta som tas
fram om undersökningsobjektet. I vår undersökning kom andras åsikter fram som
en del av empirin och vår uppgift var inte att värdera dessa och diskutera hur de
borde vara, utan att i empirin enbart redogöra för den fakta som framkommit.
Samtidigt är vi medvetna om att vårt sätt att tolka och uppfatta fakta samt de
intervjuades åsikter, vilket presenteras i empirin, kan komma att präglas av vår
egen inställning till fenomenet ”Årets leverantör”.

Att vi som undersökare förhöll oss opartiska i vår undersökning och inte anpassade
utredningsresultatet för att ta hänsyn till en viss part blev viktigt då vi berörde två
sidor av intressenter till utmärkelsen ”Årets leverantör”. Det hade kanske varit
enkelt att tolka vissa svar i en viss riktning, men detta skulle ha minskat
trovärdigheten på undersökningen.

Vi försökte från början att skriva uppsatsen förutsättningslöst och undvika att ha
bestämda uppfattningar om vilka samband som kan råda för att därmed försöka
uppnå objektiviteten. Vi försökte således gå till verket utan att vara bundna av
alltför begränsade antaganden beträffande utmärkelsen ”Årets leverantör”. Det
gäller samtidigt att vara medveten om att en undersökning aldrig kan bli helt
förutsättningslös eftersom vi som utredare väljer begrepp, föreställningar, normer
och värderingar som blir förutsättningar för utredningen i fråga.

Mångsidighet uppnås genom att verkligheten beskrivs på ett fullständigt och
sakligt sätt och enklast görs detta med en slags teoretisk pluralism. Detta hade vi
inte möjlighet att göra med hänsyn tagen till den begränsade tid som stod till
förfogande. Vi var tvungna att söka de teorier och hjälpmedel som fanns att tillgå,
vilket kan ha inneburit att önskvärd mångsidighet inte uppnåtts.

Objektivitet genom fullständighet åstadkoms när företeelser beskrivs eller förklaras
utan att relevant information undanhålls eller vinklas. Vi har försökt att eftersträva
fullständighet genom att kritiskt granska den fakta vi tagit del av för att se
eventuella möjligheter till analys och angreppsmöjligheter för att uppfylla syftet.
Det kan finnas en risk att den fakta som erhålls ej betraktas som relevant till en
början och därmed glöms bort. Genom att vi har använt oss av diktafon vid
intervjuerna och sammanställt dessa efteråt har vi kunnat gå tillbaka och
kontrollera fakta för att se om vi förbisett något som i början verkade vara
irrelevant, men som senare visat sig betydelsefullt.
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Den sista betydelsen av objektivitet är intersubjektivitet, vilket innebär att
resultatet skall vara oberoende av den eller de som genomfört undersökningen. Vi
har försökt att eftersträva detta genom att tillämpa detaljerad beskrivning av vårt
tillvägagångssätt.

2.6 Kompletterande metodkritik

”Det är inte lika mycket fel att göra fel, om man erkänner felet.”

Det finns alltid olika vägar att vandra och vi är medvetna om att vår väg, eller
tillvägagångssätt, har påverkat resultatet av vår undersökning. Vi vill
uppmärksamma läsarna på att våra litteraturstudier, valet av fallföretag och
intervjuteknikerna har varit avgörande för analysen och slutsatserna i vår uppsats.

Vi har låtit litteraturstudien ligga till grund för våra frågeställningar och den
information vi erhållit från intervjuerna är beroende av de frågor vi ställt. Därför
vill vi reservera oss för att det kan finnas områden och aspekter som vi borde ha
uppmärksammat.

Vi har vid utformningen av referensramen försökt att i så stor utsträckning som
möjligt använda oss av ursprungskällor. Vid ett tillfälle har vi dock haft svårigheter
att hitta ursprungskällan och därmed valt att använda oss av befintlig litteratur. Vid
andra tillfällen, vilket också påpekas i referensramen, använder vi annan litteratur
än ursprungskällan då vi anser att den alternativa teorin presenterar källan på ett
mer lättförståeligt sätt. Vid två tillfällen saknas författarnamn till artiklar, vilket
beror på att tidskrifterna där artiklarna hämtats ifrån inte anger dessa.
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3 REFERENSRAM

Vår referensram består av fyra avsnitt med teorier och tankegångar från olika
vetenskapliga områden. Inledningsvis presenteras intressentmodellen följd av ett
avsnitt som behandlar motivation och belöningar. Därefter följer resonemang
gällande leverantörsrelationer och avslutningsvis diskuteras företagsidentitet,
profil och image. De fyra avsnitten skapar tillsammans ett hjälpmedel med avsikt
att bidra till en bakgrundsförståelse till vårt undersökningsområde och skall
senare användas vid analysen.

Inledningsvis vill vi poängtera att en organisation består av människor som
samagerar med varandra. Bruzelius & Skärvad (2000) menar att läran om
organisationer handlar om att försöka förstå och beskriva hur organisationer
fungerar. För att kunna förklara en organisations beteende är individerna ofta
utgångspunkten, vilken är orsaken till att vi vid motivations- och
belöningsavsnittet valt att utgå från teorier på individnivå.

3.1 Intressentmodellen

Som utgångspunkt i vår referensram har vi valt att presentera den så kallade
intressentmodellen. Tanken är inte att vi skall använda alla resonemang i vår
analys utan att erhålla kunskap om interaktionen mellan ett företag och dess
intressenter. Modellen introducerades i Sverige på mitten av 1960-talet och har fått
en stark position i den företagsadministrativa teorin och praktiken (Bruzelius &
Skärvad, 2000).

3.1.1 Presentation av modellen

Ett företag har många intressenter som är de individer, grupper och organisationer
som i något avseende har en utbytesrelation med företaget (Bruzelius & Skärvad,
2000). Under de senaste decennierna har kretsen av intressenter vidgats på grund
av den ökade globaliseringen och privatiseringen (Affärsvärlden, 2001).

Intressentmodellen härstammar från idéer som ursprungligen lanserades av Herbert
Simon och Chester Barnard. Simon ifrågasatte den klassiska företagsekonomiska
teorin som gick ut på att det för företagsledningen fanns ett optimalt beslut, som
skulle leda till vinstmaximering. Enligt intressentmodellen utgörs företaget av en



18

koalition av intressenter, som alla saknar insikt om vad som är bästa ersättningen
för de tjänster de erbjuder. I stället för att uppnå ett optimum strävar intressenterna
efter att nå tillfredställande lösningar. (Bruzelius & Skärvad, 2000)

Barnard var intresserad av att beskriva hur en organisation bevarar jämvikten, det
vill säga hur den kan upprätthålla ett stabilt tillstånd i förhållande till omvärlden.
Intressentmodellen bygger på att en av de viktigaste förutsättningarna för att en
organisation skall bevara jämvikten är att det skapas en så kallad bidrags- och
belöningsbalans. (ibid.)

Resonemangen beträffande bidrags- och belöningsbalansen kan enligt Bruzelius &
Skärvad (2000) kortfattat sammanfattas på följande sätt:

• Individer, grupper och organisationer accepterar medlemskap i en organisation
(etablerar en utbytesrelation med organisationen i fråga) när deras aktiviteter i
organisationen direkt eller indirekt bidrar till att förverkliga deras egna,
personliga mål. Det kan gälla såväl ekonomiska mål som mål av annat slag.

• Varje intressent och grupp av intressenter mottar belöningar från organisationen
för de bidrag som de givit till organisationen.

• En organisation hålls samman, överlever och växer, om summan av de bidrag
som organisationen skapar är tillräckligt stor för att ge
organisationsmedlemmarna tillfredställande belöningar.

• Varje intressent fortsätter att delta i organisationen bara så länge som de
belöningar som denne erhåller är lika stora eller större än de bidrag han ombetts
ge till organisationen (mätta i termer av intressentens värderingar).

• Ju mindre tillfredställd en organisationsmedlem är med de belöningar som
erhålls i organisationen och ju större möjligheter denne har att få sina behov
tillgodosedda i en annan organisation, desto större är sannolikheten att personen
kommer att lämna organisationen.

• För att uppnå jämvikt i en organisation måste ledningen ständigt ompröva
balansen mellan bidrag och belöningar och kontinuerligt omformulera
organisationens mål, för att de skall överensstämma med de krav som
omgivningen och intressenterna ställer på organisationen.
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Företaget och dess intressenter illustreras vanligtvis med hjälp av den så kallade
intressentbilden, se figur 2.

Figur 2 ”Företaget och dess intressenter” (Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 74). Egen bearbetning

I denna uppsats har vi valt att fokusera på två intressentgrupper, nämligen
kunderna och leverantörerna. Som tidigare diskuterats i bakgrunden har kunderna
blivit mer inflytningsrika och företag fokuserar på att i större utsträckning möta
deras krav. Kunderna är dessutom för många företag den viktigaste
intressentgruppen eftersom det oftast är de som tillför pengar till företaget
(Affärsvärlden, 2001). Bruzelius & Skärvad (2000) poängterar att om företaget inte
har några kunder har den viktigaste förutsättningen för organisationens verksamhet
försvunnit. Kunderna bidrar genom att köpa och betala för de produkter och
tjänster som företaget erbjuder. De kräver som belöning för sitt bidrag, varor eller
tjänster till rimliga priser, leveranssäkerhet, leveransprecision etc.

I uppsatsens bakgrund diskuterades även hur leverantörer spelar en allt viktigare
roll för ett företags verksamhet. Leverantörer vill, som kompensation för sina varor
och tjänster, handla med en stabil och säker kund med stark betalningsförmåga
(Bruzelius & Skärvad, 2000). Detta gör att vi ser dem som en viktig
intressentgrupp som bidrar till det köpande företagets effektivitet.

Företaget &
företagsledningen

Intresse-
org.

Långivare

Ägare

Kunder

Stat &
kommun

Leverantörer

Anställda
och deras

org.

Opinions-
bildande
grupper



20

Jacobsen & Thorsvik (1998) anser att mål kan definieras som en beskrivning av ett
önskat framtida tillstånd. Enligt intressentmodellen är det ledningen för företaget
som formulerar målen men vid målformulering måste de ta hänsyn till kraven från
samtliga intressenter eftersom deras vilja och makt att driva igenom sina krav
påverkar organisationens mål (Bruzelius & Skärvad, 2000). Vi delar denna
uppfattning och anser att ett företag bör beakta kraven från intressenterna och
menar även att intressenternas möjlighet att påverka målen beror på hur stort
inflytande de har på företaget. Målformulering kan illustreras med hjälp av figur 3.

Figur 3” Målformulering” (Bruzelius & Skärvad, 2000, s. 87). Egen bearbetning

3.1.2 Kritik mot intressentmodellen

Trots sin starka position har intressentmodellen utsatts för kritik. Kritikerna har
bland annat menat att modellen är statisk eftersom den endast visar företagets
intressentuppsättning vid en given tidpunkt. Kritikerna hävdar även att den ger en
falsk beskrivning av verkligheten, eftersom det i intressentbilden ser ut som att de
olika intressenterna har lika stort inflytande på företagets verksamhet.
Beskrivningarna framhåller inte att de olika intressenterna kan befinna sig i olika
maktpositioner i förhållande till företaget. Intressenternas inflytande på företaget
varierar beroende på hur pass beroende företaget är av dem. (Bruzelius & Skärvad,
2000) Vi delar kritikernas påståenden eftersom vi är av uppfattningen att en
leverantörs eller kunds ställning mot ett företag varierar beroende på exempelvis
konkurrenssituationen eller tillgången av varor.

En annan invändning mot intressentmodellen är att den strävar efter att uppnå en
intressebalans. Resonemanget bygger på att om någon intressentkategori får för
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stor genomslagskraft för sina egna intressen på de andra intressenternas bekostnad,
skapar detta risk för att verksamheten som helhet hotas och därför måste intressena
balanseras. Kritikerna menar att resonemanget är en ”terminologisk fint” för att
legitimera existerande maktförhållanden och för att göra företagsledningen och
dess maktutövning legitim. (Bruzelius & Skärvad, 2000)

Då vårt främsta syfte med att belysa denna modell är att ge en grundläggande
förståelse avseende utbytet mellan företaget och dess intressenter, kommer vi inte
att fördjupa oss närmare eller ytterligare kommentera denna kritik.

3.2 Motivation och belöningar

Att behandla motivation och belöningar i referensramen underbygger vi med att
utmärkelsen ”Årets leverantör” kan antas vara en form av motivationshöjande
faktor som bland annat Anthony & Govindarajan (2001) diskuterar. Vår
förhoppning är att olika teorier beträffande detta hjälper till att öka kunskapen
beträffande vårt undersökningsområde. När litteraturen behandlar motivation och
belöningar är det i första hand på individnivå som dessa aspekter diskuteras.
Teorierna fokuserar främst på hur den enskilde individen kan motiveras,
exempelvis genom olika former av belöningar.

3.2.1 Definiering av motivation

Weiner (1992) definierar motivation som en inre psykologisk process hos en
individ som skapar en drivkraft att handla och som ger handlingen riktning,
upprätthåller och förstärker den. Vår syn på motivation överensstämmer med
denna definition och vi ser motivationen som en viktig förutsättning för att en
individ skall vara villig att utvecklas och göra sitt yttersta. Weiner (1992) menar
vidare att motivation är en viktig parameter att beakta när det gäller organisationers
överlevnad då den kan ses som en drivkraft till handling. Det är ur företagets
perspektiv önskvärt att individernas handling i så stor utsträckning som möjligt
överensstämmer med företagets målsättning för att uppnå målkongruens. En
definition av arbetsmotivation finner vi hos Lindblom (1996) som beskriver trivsel
och arbetsglädje som att det är lika roligt att gå till jobbet som det är att gå hem
därifrån.
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3.2.2 Maslows motivationsteori

En grundläggande teori om motivation skapades av Maslow redan på 1950-talet.
Vi har valt att presentera denna teori för att kunna förstå grunden till vad det är
som motiverar individer och för att läsaren skall få en inblick i vad det är som
främjar respektive hämmar motivation.

Enligt Maslow (1959) har alla människor fem grundläggande behov: fysiologiska
behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov av
självförverkligande, se figur 4.

Figur 4 ” Maslows behovspyramid”. Egen bearbetning

Jacobsen & Thorsvik (1998) beskriver Maslows teori om människans
grundläggande behov på ett konkret och lättförståeligt sätt, vilket gör att vi använt
denna källa för att beskriva de olika delarna i pyramiden.

Fysiologiska behov är de grundläggande behoven såsom hunger, törst, sömn, etc.
När dessa behov har tillfredsställts ger de inte längre upphov till någon motivation
utan nästa nivå av behov tar över och resurserna koncentreras till att tillfredsställa
dessa. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

Trygghetsbehov kan karaktäriseras som både fysiska och känslomässiga. En person
som har fått sina trygghetsbehov tillfredsställda känner ingen fruktan och behöver
heller inte motiveras med hjälp av dessa. (ibid.)

Den tredje nivån i hierarkin innebär sociala behov och karaktäriseras av behov av
samhörighet i sociala grupper och känslomässiga band till andra människor. När
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detta behov blivit tillgodosett är det dock inte tillräckligt att bara vara en del i
gruppen. Då infinner sig nästa behov och nivå i hierarkin, behov av status och
prestige, vilken kan ses som både behovet av erkännande från andra, men även hur
en person uppfattar sig själv och sina prestationer. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

Den översta nivån i hierarkin är behov av självförverkligande och handlar om i
vilken utsträckning individen lyckas utnyttja sin förmåga och förverkliga sina
möjligheter. Det är få personer som kan tillfredsställa dessa behov då
förutsättningarna för självförverkligandet enbart existerar i begränsad utsträckning.
(ibid.)

Vi anser att olika typer av belöningar förekommer på samtliga nivåer i
behovshierarkin. Längst ner i hierarkin kan belöningarna till exempel vara basala i
form av mat och vatten. Svensson (2001) poängterar att vissa förmåner till slut blir
så självklara att de inte längre uppfattas som belöningar.

3.2.3 Herzbergs tvåfaktorteori

Herzberg (1959) har utformat en teori som utgår från två huvudtyper av faktorer
som beskriver trivsel på arbetsplatsen. Teorin bygger på en studie som visar att
förhållanden som påverkar tillfredsställelse i arbetet skiljer sig från de
omständigheter som påverkar vantrivsel. Tillfredsställelse i arbetet är knutet till de
konkreta uppgifter de anställda gör, medan vantrivsel kopplas mer till arbetsmiljön
och hur de anställda blir behandlade. De förhållanden som främjar tillfredsställelse
i arbetet betecknas motivationsfaktorer och de som är mer knutna till omgivningen
kallas för hygienfaktorer.

Trivsel främjas av motivationsfaktorer såsom prestationer, erkännande av väl utfört
arbete, arbetsuppgifter i sig, ansvar för och kontroll över egen arbetssituation samt
befordran. Exempel på hygienfaktorer är företagets politik och administration,
arbetsledningen, chefens kompetens och vägledning av underordnade, förhållande
kring arbetet och lön. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

Herzbergs (1959) teori innebär att motivationsfaktorer skapar trivsel när det
förekommer men vid avsaknaden leder det inte automatiskt till vantrivsel.
Hygienfaktorerna skapar vantrivsel om de inte förekommer men vid förekomst
innebär det inte att trivsel skapas. Goda arbetsförhållande skapar således inte
trivsel, men dåliga arbetsförhållande medför vantrivsel. Intressanta och krävande
uppgifter ger de anställda tillfredsställelse och det motsatta gör att de är
otillfredsställda. Otillfredsställelse är dock inte det samma som att de vantrivs.
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Hygienfaktorerna är således i sig inte motiverande men måste finnas för att
vantrivsel ej skall uppstå och utan dem blir det svårt för motivationsfaktorerna att
fungera. Faktorerna är inte varandras motsatser utan har olika roller, vilka båda är
viktiga för att uppleva tillfredsställelse i arbetet. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

3.2.4 Mål och motivation

Jacobsen & Thorsviks (1998) diskuterar i sin bok ”Hur moderna organisationer
fungerar” Latham & Lockes resonemang om mål och motivation3. Latham &
Locke menar att genom att utforma olika mål kan ledningen för en organisation
motivera de anställda. Motivationen har i sin tur en positiv effekt på de anställdas
målförverkligande beteende. Författarna anser att utmanande, konkreta mål med
uttalad tidsangivelse är mer motiverande än mål som är obestämda, utan
tidsangivelse och alltför lätta att uppnå. Dessutom är det enligt författarna viktigt
att individernas motivation förstärks av feedback om hur deras prestationer står i
förhållande till målen.

3.2.5 Belöningar

Svensson (2001) anser att incitament i grunden har två former, en positiv och en
negativ. Den positiva handlar om att erhålla en belöning medan den negativa
handlar om att undgå en bestraffning. Anthony & Govindarajan (2001) har
konstaterat att individer motiveras mer av belöningar än vad de avskräcks av
bestraffningar vilket innebär att belöningar i större utsträckning bör användas som
ett styrningsverktyg för att få organisationen att nå sina mål.

Belöningar handlar till stor del om individers behov av att synas, att bli
uppmärksammade och känna att de betyder något (Svensson, 2001). Anthony &
Govindarajan (2001) anser att fram till en viss gräns så är finansiella belöningar,
som exempelvis lön, det mest drivande ur motivationssynpunkt. Bortom en viss
gräns blir dock symboliska belöningar mer motiverande än de finansiella (Anthony
& Govindarajan, 2001).

Jacobsen & Thorsvik (1998) betonar att symboliska belöningarna är betydelsefulla
trots att de inte har samma ekonomiska värde. Exempel på symboliska belöningar
kan vara när en viss person framhävs och får beröm för sin prestation vid ett
personalmöte, berömmande ord från chefen efter viss avklarad uppgift, förtroende

                                       
3 Se stycke 2.6 för kommentar.



25

att ansvara för ett uppdrag, etc. Reella belöningar är sådana som kan värderas i
pengar, såsom årskort på gym eller fri mobiltelefon. Många belöningar har både
reell och symbolisk karaktär såsom en befordran som resulterar i både högre status
och högre lön.

Jacobsen & Thorsvik (1998) anser även att belöningar går att dela in i inre och
yttre belöningar. Inre belöningar är enligt författarna belöningar som individen ger
sig själv och som är förknippat med själva arbetet medan yttre belöningar erhålls
från organisationen såsom lön och extraförmåner. Goss (1994) väljer att dela in
belöningar på ett liknande sätt men kallar dessa belöningstyper för interna och
externa belöningar, se figur 5.

Figur 5 ”Typer av belöningar” (Goss, 1994, s. 87). Egen bearbetning

Den lodräta axeln i figuren representerar skillnaden mellan interna och externa
belöningar. Dessa kan beskrivas antingen som psykologiska belöningar som
uppstår utifrån individens egen tillfredsställelse inför en viss yrkesroll (interna)
eller mer konkreta fördelar såsom pengar (externa). Den vågräta axeln i sin tur
skiljer på individuella belöningar till enskilda personer och kollektiva belöningar
för prestationer som hela grupper har åstadkommit.

De olika typerna av belöningar kan således, enligt Goss (1994), delas in i fyra olika
kategorier. Exempel på belöningar som är kollektiva och externa (typ 1) är
gruppförsäkringar eller monetär bonus till en avdelning som presterat något extra.
Individuella och externa belöningar (typ 2) kan vara en monetär bonus eller en
befordring. Ett sätt att uppnå interna, kollektiva belöningar (typ 3) är genom att
medarbetarna känner stolthet att vara medlemmar i organisationen.
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Tillfredsställelse med de egna arbetsuppgifterna och möjlighet till
självförverkligande är exempel på individuella, interna belöningar (typ 4).

Jacobsen & Thorsvik (1998) diskuterar att det utöver individuella och kollektiva
belöningar finns en tredje typ beroende på vem som är mottagare, nämligen
gruppbelöningar. Gruppbelöningar innebär, precis som namnet antyder, att flera
personer i en grupp belönas för ett kollektivt beteende och syftet blir att främja
samarbetet inom gruppen. Gruppbelöningar kan medföra att konkurrensen ökar
mellan olika grupper och avdelningar i en organisation.

Det är viktigt att poängtera att en belöning inte automatiskt leder till ökad
motivation. Belöningar värderas ofta olika beroende på vem det är som betraktar
den. Den sammantagna effekten av belöningen kan bli negativ om belöningen
leder till avundsjuka och konflikter. (Svensson, 2001)

3.2.6 Belöningssystem

Svensson & Wilhelmsson (1989) beskriver ett belöningssystem som olika åtgärder
för att bättre ta tillvara de anställdas kompetens och resurser. Författarna menar att
förekomsten av ett belöningssystem kan medföra ett ökat engagemang, motivation
och effektivitet, premiering av prestationer och duglighet, en form av
ledningsinstrument samt ett sätt att underlätta förändringar.

Jacobsen & Thorsvik (1998) beskriver belöningssystem som ett bytesförhållande
mellan organisationen och dess anställda. Ledningens syfte med belöningssystemet
kan vara flera. Genom att motivera de anställda att prestera bättre kan det
exempelvis generera initiativtagande, samarbete och kreativitet. Vidare menar
författarna att belöningssystemet kan ses som ett incitament i
rekryteringsprocessen, ett sätt att motivera anställda att genomföra tilldelade
uppgifter samt som ett sätt att få de anställda att förbättra sina färdigheter. För att
koppla tillbaka till de olika behovsteorierna kan det sägas att belöningen måste
täcka ett behov hos mottagaren för att det skall fungera motiverande.
Eftersträvansvärt är att belöningssystemet skall vara tydligt kopplat till prestationer
för att vara motiverande. Individen måste se sambandet mellan prestation och
resultat och den belöning som därmed följer skall vara önskad av den enskilde.
(Jacobsen & Thorvik, 1998)

Enligt Svensson & Wilhelmsson (1989) tillämpar alla företag och organisationer
någon form av belöningssystem. Det kan röra sig om ett medvetet, systematiskt
och genomtänkt belöningssystem eller ett system som är omedvetet, osystematiskt



27

och ogenomtänkt. Författarna hävdar vidare att belöningssystemet kan ses som en
del av organisationens kultur och har ofta växt fram över tiden.

Thompson & Strickland (1992) diskuterar olika kännetecken för ett väl fungerande
belöningssystem. För att skapa incitament för mottagaren måste belöningen utgöra
en väsentlig del av medarbetarnas totala ersättning. Belöningssystemet bör
innefatta samtliga medarbetare, det vill säga det skall i någon form vara möjligt för
de anställda att ta del av belöningar även om de inte är aktuella för exakt samma
typ av belöningar. Dessutom anser författarna att belöningarna bör vara kopplade
till strategiskt viktiga prestationsmål, genomtänkta, realistiska samt att de belönade
bör kunna påverka resultatet. Krona & Skärvad (1997) menar att belöningar skall
vara lätta att förstå, delas ut utan fördröjning, relateras till insatser och uppnådda
resultat, baseras på relevanta kriterier och tillämpas kontinuerligt.

3.3 Leverantörsrelationer

Leverantörer påverkar genom sitt agerande det köpande företaget (Gadde &
Håkansson, 1998). I detta avsnitt skall vi beskriva leverantörernas roll för köpande
företag samt vad som kännetecknar leverantörsrelationer.

3.3.1 Leverantörens roll

Gadde & Håkansson (1998) anser att leverantörer kan betraktas som en extern
resurs och är en synnerligen viktig del i ett företags totala resursbas. Även
Jacobsen & Thorsvik (1998) diskuterar hur organisationer är beroende av resurser
från omvärlden och att leverantörer är en viktig del av den domän där företaget är
verksamt. Leverantören kan exempelvis besitta produktionsresurser som är en
komplettering till det köpande företagets egna resurser, besitta viktig kunskap och
kompetens eller inneha relationer till andra motparter som även de har resurser
som är av betydelse för det köpande företaget. Det fordras mycket arbete för att
etablera relationer då de byggs upp av mänskligt arbete. (Gadde & Håkansson,
1998)

För att leverantörsrelationen skall utvecklas måste det köpande företaget ta till vara
på leverantörens potential och på olika sätt vårda och stärka relationen. Köparen
måste kombinera sina interna resurser med leverantörens resurser så att de kan
samverka på ett effektivt sätt. Företaget får inte glömma bort att ta till vara på
särarten i leverantörernas resurser. Ibland måste de interna och externa resurserna
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konfronteras istället för att anpassas för att kunna utvecklas på ett positivt sätt.
(Gadde & Håkansson, 1998)

Baily et al. (1998) påpekar att det inte finns någon allmängiltig definition om vad
som kännetecknar en bra leverantör, men det finns attribut som generellt sett är
önskvärda i en leverantörsrelation. Leverantören skall leverera i tid och se till att
produkterna eller tjänsterna håller tillfredställande kvalitet till ett rimligt pris.
Dessutom är det viktigt att leverantören har en stabil bakgrund, håller sina löften,
erbjuder en tillfredställande service, ser till kundens behov och håller denne
informerad om förändringar.

Traditionellt sett är det köparen som spenderar pengar och skall uppmuntra
leverantören att kämpa för att kunna erhålla acceptans. Idag strävar ofta både
köpare och säljare efter mer långsiktiga förhållanden som är gynnsamma för båda
parter. (Baily et al., 1998)

3.3.2 Kännetecken för leverantörsrelationer

Eftersom vi med denna uppsats ämnar undersöka vad som kännetecknar givarnas
och mottagarnas relationer samt hur dessa påverkas av utmärkelsen ”Årets
leverantör” så vill vi med detta avsnitt presentera olika aspekter som karakteriserar
leverantörsrelationer.

Komplexitet
Leverantörsrelationer kan studeras utifrån det antal personer som är involverade i
relationen. Det finns många samband mellan olika funktioner i företag vilket gör
att kontakterna mellan företag kan vara omfattande och därmed ställs krav på
samordningsaktiviteter. Komplexiteten i leverantörsrelationer beror först och
främst på att relationen i sig är komplex ur teknisk, organisatorisk och social
synvinkel, vilket gör att en rad beslutsfattare blir involverade. Detta skapar i sin tur
kommunikations- och koordineringsproblem. Komplexiteten beror även på att det
finns beroende till andra relationer, exempelvis andra leverantörer eller kunder.
(Gadde & Håkansson, 1998)
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Långsiktighet
En långsiktig leverantörsrelation kan i princip ses som en investering där
kostnaderna, som ofta tillkommer i de inledande perioderna av relationen, kan
delas upp i två huvudgrupper; kontrakt/kunskapskostnad och
anpassningskostnader. Intäkterna av en leverantörsrelation (i form av exempelvis
rationaliseringar eller bidrag till teknisk utveckling) ligger ofta förskjutna till de
senare perioderna av relationen. (Gadde & Håkansson, 1998)

Anpassningar
Gadde & Håkansson (1998) menar att om en viss leverantör hanteras på ett unikt
sätt i förhållande till övriga leverantörer så har det köpande företaget gjort en
anpassning. Orsaken kan vara att anpassningen ger lägre totala kostnader eller att
det ger en möjlighet att ta vara på unika egenskaper hos motparten. Det finns enligt
författarna tre typer av anpassningar: tekniska, administrativa eller
kunskapsmässiga. Tekniska anpassningar kan till exempel vara aktuellt om köpare
och säljare har olika produktionsprocesser. Administrativa anpassningar kan vara
anpassningar av kommunikationssystem för att parterna skall kunna fungera
effektivt tillsammans. Kunskapsmässiga anpassningar kan göras vid till exempel
produktutveckling.

Anpassningar kan ske genom större engångsåtgärder eller genom successiva steg.
De större anpassningarna är i regel uppenbara och ses av de inblandade som
strategiska till sin karaktär. De mindre anpassningarna hanteras ofta lokalt i
organisationen och uppfattas som naturliga åtgärder för att underlätta samarbetet.
Storleken och värdet av dessa successiva anpassningar är ofta svåra att överblicka
och i de flesta fall underskattas deras betydelse. Ford (1997) anser att anpassningar
kan göras av båda parter i de aktiviteter eller processer som utbyts. Författaren
menar att fördelar med anpassningar kan vara minskade kostnader eller ökade
intäkter.

Makt och beroende
Långsiktiga leverantörsrelationer blir allt vanligare och därför är makt och
beroendesituationer viktiga aspekter att beakta vid inköpsarbetet. Ett problem med
makt och beroendeförhållanden är att de sällan är symmetriska. Till exempel måste
ett ”litet” företag som vill ha prioritet hos en leverantör försöka hitta sätt att göra
sig intressanta. (Gadde & Håkansson, 1998)

Makt är enligt Ahrne (1994) förmågan att påtvinga sina intressen eller avsikter på
en aktör som har motstridiga intressen. Det är en fråga om att få en aktör att agera
på ett visst sätt trots att denne inte skulle ha gjort det (eller skulle ha gjort det) om



30

det inte vore för en annan aktörs handlingar. Författaren menar vidare att
maktrelationer mellan organisationer är mer osäkra än de som sker inom
organisationer. Så fort en organisation behöver någonting från en annan, och
alternativen är begränsade, finns det en potentiell maktrelation.

Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att för att kunna förstå vilken makt som utövas
måste aktörernas vilja och förmåga att använda makten studeras. En aktör kan ha
potentiellt stor makt men ändå inte vara särskilt mäktig. Det kan vara så att denne
inte inser möjligheten att använda sin makt eller inte vill använda den. Även Ahrne
(1994) menar att maktresursen kan vara användbar utan att den tillämpas.

I många köpsituationer är det köpande företaget större och därmed starkare än
leverantören, vilket medför att förhandlingspositionen för leverantören är sämre.
En teori som diskuterar denna asymmetri är den så kallade principal och
agentteorin. En part, principalen, anlitar en annan part, agenten, för utförande av
en tjänst, vilket gör att rätten att fatta beslut överlåts till agenten. Ett nyckelelement
i teorin är att de båda parterna har olika preferenser och målsättningar och
antagande görs också att alla individer agerar för sitt eget bästa. (Anthony &
Govindarajan, 2001)

Ett betydelsefullt bidrag till vår uppsats anser vi vara Anthony & Govindarajans
(2001) resonemang om att de asymmetriska preferenser som gäller mellan
principal och agent kan motverkas genom att olika belöningar upprättas.
Författarna menar att genom att inrätta belöningar som bygger på prestationsmått
så kan agenten motiveras att förbättra dessa mått och därmed skapas en högre grad
av målkongruens mellan de båda parterna. Enligt denna teori skulle alltså
utmärkelsen ”Årets leverantör” kunna motivera leverantören så att de
asymmetriska preferenserna påverkas.

Samarbete och Konflikt
Ömsesidigt förtroende är en förutsättning för långsiktighet, anpassningar och
gemensamma satsningar. En effektiv relation kräver ett visst mått av samarbete
men lika mycket förutsätter den ett visst mått av konflikter. Konflikter förekommer
alltid eftersom det finns intressemotsättningar mellan köpare och säljare. Enda
möjligheten att på lång sikt få effektiva fungerade relationer är att inblandade
parter vågar driva arbetet utifrån sina egna mål och intressen men samtidigt
acceptera att motparten har andra mål och att dessa måste beaktas. (Gadde &
Håkansson, 1998)
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Jacobsen & Thorsvik (1998) menar att konflikter uppstår när det är svårt att förena
olika intressen. Konflikter kan uppstå mellan individer, grupper och organisationer.
Konflikt mellan personer eller grupper uppstår i regel i situationer när:

1. Det råder knapphet på resurser.
2. En aktör medvetet använder sin makt för att hindra någon annan från att nå sina

mål eller få igenom sina intressen.

Gemensamt för alla konflikter är emellertid att oenigheten är erkänd. Skilda
intressen är fundamentet för alla konflikter och utgör även fundamentet för
utövande av makt. Konflikt mellan organisationer bottnar oftast i oenighet om
domäner eller om villkor för samarbete. I situationer där den ena parten är
betydligt mäktigare än den andra kommer konflikter sällan till öppet uttryck. Den
starkare parten kan i sådana fall undertrycka konflikten. (Jacobsen & Thorsvik,
1998)

Konflikter är inte enbart något negativt för en relation. Människor sätter upp mål
som kan skapa konflikt, vilket gör att de möter motstånd. Då tvingas de utveckla
sin förmåga och förbättra sig så att de kan möta motståndet på ett rationellt sätt.
(Gadde & Håkansson, 1998)

Förtroende istället för formalisering
Ett utmärkande drag för affärsuppgörelser är att de innehåller osäkerhet. Det är
svårt och dyrt att försöka formulera avtal som täcker alla tänkbara situationer och
därför får ofta relationen utgöra tryggheten. Trygghet i en relation kan inte skapas
vid ett tillfälle utan kräver tid och måste byggas upp i en interaktionsprocess där
det ömsesidiga förtroendet successivt kan fördjupas. (ibid.)

3.3.3 Orsaker till att leverantörer skall belönas

I inledningskapitlet diskuterade vi att inköp av varor och tjänster utgör en allt
större del av de totala kostnaderna. Detta har medfört att enskilda leverantörer har
fått en större betydelse för det köpande företaget. Detta medför möjligheter för ett
företag att öka effektiviteten i sin verksamhet genom att utnyttja sina
leverantörsrelationer (Gadde & Håkansson, 1998).

En utmärkelse som ”Årets leverantör” medför vissa konkreta kostnader men
sannolikt genererar den även mer svåridentifierade intäkter. Som tidigare nämnts
kan leverantörsrelationer betraktas som en investering. För att kunna påverka
relationen och öka effektiviteten krävs kunskaper och nära kontakter, vilket i sig
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medför att köpare och säljare måste investera i relationen. Gadde & Håkansson
(1998) presenterar ett uttryck som visar värdet av att använda en leverantör, det vill
säga alla positiva effekter minus de negativa. Resultatet som uppstår är de intäkter
som leverantören skapar för det köpande företaget minus de totala kostnaderna
som uppstår för att använda denna leverantör. De totala kostnaderna kan delas upp
i en intern respektive extern del, där den interna delen motsvarar den kostnad som
betalas ut i form av pris plus frakt och försäkring och den interna delen är
inköpsomkostnad som hanteringen av leverantören ger internt.

Om leverantörernas prestationer är viktiga för ett företags effektivitet så måste
leverantörerna motiveras. van Weele (1994) anser att feedback och uppskattning är
premisser för att leverantörernas motivation skall öka. Många företag utvärderar
sina leverantörer och träffar dem kontinuerligt för att diskutera resultat och
potentiella förbättringsmöjligheter. Uppföljning av leverantören sker ofta i den
sista fasen i den så kallade inköpsprocessen (se figur 6) där alla de aktiviteter som
normalt ingår i ett företags inköpsarbete är inkluderade. van Weele (1994) betonar
att uppföljningsarbetet är viktigt eftersom de olika faserna i processen är
sammanlänkade och problem och felaktigheter i en fas kan komma att påverka
utfallet i nästa. I uppföljningsfasen utvärderas leverantörernas prestationer och
många företag jobbar även med att rangordna och betygsätta sina leverantörer.

Figur 6 “Inköpsprocessen” ( van Weele, 1994, s. 9). Egen bearbetning

3.4 Ett företags identitet, profil och image

Ett antagande som vi gjort är att utmärkelsen ”Årets leverantör” kan förväntas få
olika konsekvenser för det mottagande företaget. Ett exempel på detta skulle kunna
vara ett bättre anseende i andras ögon och därmed möjlighet att erhålla nya kunder.
Vi anser även att konsekvenserna som uppstår för mottagaren beror på vem
givaren är. Därför vill vi beskriva vikten av omvärldens syn på ett företag och föra
en diskussion om företagsidentitet, profil och image och olika faktorer som
påverkar dessa.

Order         Val av
         leverantör

  Kontrakt                      Leverans-
                     bevakning

     UppföljningDefiniera
specifikation
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De tre begreppen används ibland i litteraturen som likvärdiga. Lagergren (1998)
har dock en klar definition av dessa begrepp och benämner identitet som jag är,
profil som jag vill vara och image som jag uppfattas. Identiteten är det budskap
som sänds ut och kommunikationen kan vara både planerad och oplanerad.
Profilen däremot, är ett medvetet val från företaget om vad det vill visa upp mot
sin tänkta målgrupp. Imagen är slutligen den bild som omvärlden har av företaget.
Denna bild kan till viss del ligga utanför företagets kontroll. För att återkoppla till
vårt syfte kan vi se att framförallt företagens profil och image kan antas påverkas i
och med utmärkelsen ”Årets leverantör”. Eftersom identiteten förklarar vad
företaget ”är” blir denna aspekt mindre intressant för denna uppsats och kommer
därmed inte att behandlas i analysen.

Gadde & Håkansson (1998) menar att för att direkt kunna påverka en leverantör att
prestera bättre måste det köpande företaget ha en så kallad påverkansbas. Genom
att använda denna påverkansbas kan det köpande företaget förmå en leverantör att
utvecklas i en riktning som är positiv för det köpande företaget. Denna bas innebär
något förenklat att motparten känner att den bör eller måste ta hänsyn till den andra
parten. Därför är det viktigt att den köpande parten är känd på ett positivt sätt av
motparten och att parterna upplever en gemenskap.

3.4.1 Identitet

Hinn & Rossling (1994) hävdar att det är viktigt för ett företag att ha en stark
identitet på en konkurrensutsatt marknad. Fombrun (1996) menar att ett företags
goda anseende grundar sig på dess identitet. I begreppet identitet ryms ett företags
agerande och handlingar, beslutsfattande, hur företaget behandlar anställda och
reagerar på kriser. Identiteten växer fram inifrån och styr företagets långsiktiga
handlande. När Hinn & Rossling (1994) definierar företagsidentitet görs det utifrån
ett helhetsperspektiv där delar såsom affärsidé, strategier, ledarstil, produkter,
personal, logotype, etc. innefattas.

3.4.2 Profil

Profilen är det som företaget vill ses som och därmed kommunicerar till andra. En
presentation av profilen sker ofta genom att företaget fastställer vad de står för,
vilka attityder som finns samt vad som är utmärkande för företaget. För att
särskilja identitet och profil kan profil ses som det som klart och tydligt uttrycks
medan identiteten är summan av det som både sägs och görs. (Lagergren, 1998)
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3.4.3 Image

Vilken bild utomstående får av ett företag beror på flera olika faktorer. Exempel på
dessa faktorer är de redan nämnda identitet och profil och andra kan vara vision,
organisationskultur, tidigare erfarenhet av företaget och reklam. Ett företags image
finns där oavsett om företaget arbetar med den eller inte. Imagen antas inte kunna
skapas, men det finns möjligheter att påverka den. Det kan dock vara svårt att
förändra imagen eftersom det är en subjektiv uppfattning hos enskilda individer
om ett företag. (Fombrun, 1996)

Enligt Baily et al. (1998) kan ett gott rykte vara en värdefull affärstillgång och
inom industriella marknader baseras detta oftast på verkliga prestationer istället för
marknadsföring eller annan publicitet. Erfarna inköpare skaffar sig ofta en god
marknadskännedom, som utökas genom att de talar med kollegor,
försäljningsrepresentanter eller inköpare i andra organisationer. Ett köpande
företag vill ofta ha referenser som de kan kontakta för att få en uppfattning om en
potentiell leverantör.
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4 EMPIRI

I detta kapitel presenteras det material som vi erhållit genom intervjuer med
fallföretagen. Dessutom har vi hämtat kompletterande information från företagens
hemsidor och årsredovisningar. Om ingen källa anges har informationen hämtats
från intervjuerna. Företagen presenteras parvis där först givarens bild av
utmärkelsen beskrivs och sedan mottagarens. Varje ”paravsnitt” avslutas med en
beskrivning av företagens relation.

4.1 ABB Robotics AB och Höörs Plåt AB

4.1.1 Presentation av givaren ABB Robotics AB

ABB-koncernen har sju kärnverksamhetsområden. Inom ett av dessa, ABB
Automation Technology AB, finns affärsenheten ABB Robotics som tillverkar
industrirobotar. ABB Robotics har sålt och installerat närmare 100 000 robotar runt
om i världen och har idag en marknadsandel på cirka 22 procent. Vid
tillverkningsenheten i Västerås finns 600 anställda, varav hälften jobbar inom
produktion och övriga inom administration och utveckling. Ungefär 70-75 procent
av volymvärdet köps färdigt och företaget monterar sedan robotarna.

ABB Robotics har cirka 180 direkta leverantörer varav 40 står för 80 procent av
inköpsvolymen och därmed klassas som strategiska leverantörer. Övriga
leverantörer levererar varor som köps in sällan eller i mindre omfattning.

4.1.2 Utmärkelsens syfte och urvalsprocess

1998 infördes utmärkelsen ”Årets leverantör” på ABB Robotics efter initiativ från
en anställd på logistikavdelningen. Utmärkelsen är en möjlighet att premiera
duktiga leverantörer samt stimulera dem och belöna deras arbete. Företaget ansåg
att det var lätt att fokusera för mycket på de leverantörer som hade problem och
åsidosätta de leverantörer som skötte sig bra. Ansvariga för utmärkelsen är i första
hand inköpsavdelningen och avdelningen för kvalitetssäkring av leverantörer, men
även materialplanering och logistikavdelningen är delaktiga. Då inköpta produkter
står för en stor del av volymvärdet menar företaget att det är viktigt att
kvalitetssäkra leverantörerna. ABB Robotics har en grupp på cirka fem personer
som ansvarar för analys av olika leverantörers prestationer.
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ABB Robotics har nio inköpsgrupper uppdelade efter materialområden och oftast
väljs två kandidater ut från varje inköpsgrupp. Dessa kandidater diskuteras i en
grupp bestående av bland annat inköpschefen och avdelningschefen. Efter att ha
minskat antalet kandidater tillfrågas inköpare och materialplanerare om deras
uppfattning beträffande dessa leverantörer. Gruppen som väljer ut ”Årets
leverantör” diskuterar sedan de utvalda kandidaterna och enas slutligen genom
”kohandel” om vilken kandidat som skall erhålla utmärkelsen. Sammanlagt är det
ett tiotal personer som hjälper till i urvalsprocessen av ”Årets leverantör”.

När ”Årets leverantör” utses studeras kriterierna kvalitet, kvalitetsarbete och
leveranssäkerhet. Kvalitetsarbetet är det proaktiva arbete som genomförs för att
förhindra att problem uppstår. ABB Robotics anser att det är viktigt att
leverantören rättar till ett fel men också går till botten med de problem som
uppkommer för att förhindra att de återkommer. Senast tio dagar efter reklamation
skall svar komma från leverantören där den talar om vad som kommer göras för att
lösa problemet. ABB Robotics använder sig av samma kriterier varje år och gör
även jämförelser från år till år för att se hur leverantörer har utvecklats i ett längre
perspektiv. Företaget för statistik över sina leverantörers kvalitetsprestationer och
leveranssäkerhet. Kvalitetstalen baserar sig på antalet felaktiga detaljer i
förhållande till antal levererade detaljer. När statistiken analyseras är det inte bara
slutsumman av felaktiga detaljer under ett år som studeras utan även
bakomliggande orsaker. ABB Robotics rangordnar inte sina kriterier utan en total
bild av leverantören avgör vem som erhåller utmärkelsen. Vid två tillfällen har
utmärkelsen inte delats ut alls eftersom ingen leverantör utmärkt sig tillräckligt för
att ABB Robotics ansåg sig kunna dela ut utmärkelsen.

Utmärkelsen består, förutom ära och berömmelse, av ett diplom där ABB Robotics
motiverar varför leverantören har fått motta utmärkelsen. ABB Robotics har ingen
uppskattad kostnad för vad utmärkelsen kostar. Tiden företaget lägger ner för att ta
fram vinnaren är högst tio timmar då de underlag som behövs redan finns
dokumenterade och bara behöver plockas fram.

Tidigare delades utmärkelsen ut i början av varje år men nu delas den istället ut i
samband med en leverantörsdag i september. Till leverantörsdagen bjuds i första
hand de strategiska leverantörerna in, men ibland medverkar även andra
leverantörer som ABB Robotics vill skall medverka. ABB Robotics berättar om sin
strategi, sina mål och hur företaget vill att samarbetet med leverantörerna skall
gestalta sig. Vid leverantörsdagen informeras de närvarande leverantörerna om att
utmärkelsen existerar och då delges också vad som förväntas av leverantörerna för
att de skall ha möjlighet att erhålla utmärkelsen.
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Det är ofta samma leverantörer som aspirerar på utmärkelsen varje år men ABB
Robotics har som policy att ge utmärkelsen till en leverantör som ej tidigare
erhållit den. Orsaken till detta är att företaget vill ge flera leverantörer möjligheten
att motta utmärkelsen.

4.1.3 För- och nackdelar med utmärkelsen utifrån givarens
perspektiv

ABB Robotics ser stimulans för medarbetarna hos leverantören som den största
fördelen med utmärkelsen. Leverantören känner uppskattning från ABB Robotics
och som en reaktion på den positiva feedback som utmärkelsen innebär ses ofta en
förbättring i exempelvis kvalitet. Den enda tänkbara nackdelen med utmärkelsen
menar ABB Robotics skulle kunna vara avundsjuka från andra leverantörer. Denna
nackdel uppvägs dock av att ABB Robotics anser att utmärkelsen stimulerar andra
leverantörer att göra sitt bästa.

ABB Robotics tror att den leverantör som utses till ”Årets leverantör” får gratis
reklam tack vare utmärkelsen. Ofta uppmärksammas en utmärkelse som denna i
pressen. En annan fördel som ABB Robotics ser med utmärkelsen är att nya
kunder ser plaketten som leverantören erhållit, vilket ger publicitet för mottagaren.
Till viss del använder företaget utmärkelsen i marknadsföringssyfte. När ABB
Robotics är ute hos potentiella leverantörer informerar företaget om att
leverantörernas kvalitet, kvalitetsarbete och leveranssäkerhet mäts samt att ”Årets
leverantör” utses.

4.1.4 Presentation av mottagaren Höörs Plåt AB

Höörs Plåt AB, hädanefter Höörs Plåt, är ett verkstadsföretag som i huvudsak
jobbar med leverantörsuppdrag. Företaget har 120 anställda och omsättningen för
2001 beräknas uppgå till 125 miljoner kronor. Höörs Plåt levererar färdiga
produkter eller delar i större system där bearbetad plåt i någon form ingår.
Företaget är ett helägt dotterbolag till Electrolux. (www.hoorsplat.se) Utanför
koncernen har företaget ett femtontal kunder.
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4.1.5 Årets leverantör 1999

Höörs Plåt blev 1999 utsedda till ”Årets leverantör” med motiveringen:

”Höörs Plåt har under året 1999 levererat detaljer till ABB Robotics med
hög kvalitet och i rätt tid. Höörs Plåt har ett fungerande kvalitetssystem och
kvalitetstänkande. Deras preventiva, men framförallt proaktiva arbete gör att
Höörs Plåt kan hålla hög kvalitetsstandard.”

(Georg Bernáld, ABB Robotics, 2001-12-04)

Att Höörs Plåt vann utmärkelsen vid detta tillfälle berodde på att företaget inte
hade haft några förseningar och att kvaliteten på de levererade produkterna var
hög. Dessutom hade företaget fokuserat på ett korrigerande och preventivt
kvalitetsarbete.

Höörs Plåt hade fått information om att utmärkelsen existerade av ABB Robotics
och visste därmed vilka kriterier som var tvunget att uppfyllas för att erhålla den.
Höörs Plåt agerade inte medvetet för att erhålla utmärkelsen utan säger att det ingår
i den normala målsättningen att fokusera på kvalitet och leveranssäkerhet. Efter att
utmärkelsen mottagits visade Höörs Plåt sin uppskattning till sina anställda genom
att bjuda på fika. Höörs Plåt har en positiv inställning till utmärkelsen, då den
inneburit en fördelaktig inverkan på det dagliga arbetet.

4.1.6 ABB Robotics och Höörs Plåts relation

Höörs Plåt förser ABB Robotics med plåtdetaljer och sammansatta plåtprodukter.
Av ABB Robotics totala inköpsvolym utgör inköpen från Höörs Plåt mindre än en
procent. Eftersom Höörs Plåt mestadels tillverkar enkla plåtdetaljer åt ABB
Robotics är produkternas förädlingsvärde relativt lågt. Samarbetet parterna emellan
har pågått sedan 1996 och sedan tre år tillbaka är Höörs Plåt en av ABB Robotics
40 strategiska leverantörer. Att Höörs Plåt utgör en liten del av inköpsvolymen är
enligt ABB Robotics ovidkommande när ”Årets leverantör” väljs ut eftersom
företaget tillhör de strategiska leverantörerna. ABB Robotics står för 14 procent av
Höörs Plåts totala försäljningsvolym.

ABB Robotics har oftast endast en leverantör till varje produkt, men företaget har
leverantörer som levererar liknande produkter vilket gör att produktionen skulle
kunna flyttas över till en alternativ leverantör. Tre andra leverantörer, förutom
Höörs Plåt, levererar plåtdetaljer.
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Höörs Plåt upplever inte att relationen med ABB Robotics har förändrats i och med
att företaget tilldelats utmärkelsen utan hävdar att utmärkelsen är en bekräftelse på
en sedan tidigare bra relation. ABB Robotics tycker dock att samarbetet har
förbättrats i och med utmärkelsen. ABB Robotics upplever att leverantören efter
erhållandet av utmärkelsen blivit än mer fokuserade på ABB Robotics som kund.
Vid två tillfällen har Höörs Plåt gjort misstag men felen åtgärdades snabbt. Vid ett
av tillfällena åkte produktions- och kvalitetschefen upp till Västerås samma kväll
med en ersättningsleverans.

Höörs Plåt säger att ABB Robotics till skillnad från andra kunder kräver något mer
kundservice. Höörs Plåt menar att eftersom företaget levererar ett stort antal
artiklar till ABB Robotics blir det en form av ”bollplank” till företaget, vilket
Höörs Plåt menar är både positivt och negativt. Intressemotsättningar har
förekommit i form av att Höörs Plåt varit tvungna att pressa leveranstiderna till
ABB Robotics och därmed har ibland andra kunder blivit lidande. ABB Robotics
menar att det enda som kan skilja hanteringen av Höörs Plåt från andra
leverantörer är att tonen är vänligare då leverantören sköter sig bra.

I kontakten mellan företagen förekommer både formella och muntliga avtal. Det är
de formella avtalen som är grunden i samarbetet. Avtalen som ABB Robotics
upprättar med de strategiska leverantörerna löper på tre till fem år och täcker in
områden såsom pris, kvalitet, transporter, reklamationer, etc. Höörs Plåt menar att
affärsuppgörelsen är formell och konkretiseras i skriftliga avtal, men gäller det
produktionsprov och liknande kan företagen komma överens muntligt.

Inget av företagen upplever att de befinner sig i ett beroendeförhållande gentemot
varandra. Båda företagen anser att det finns ett förtroende dem emellan. Höörs Plåt
menar dock att det inte har större förtroende för ABB Robotics än vad det har för
sina andra kunder. ABB Robotics hävdar att förtroende är en förutsättning för att
samarbetet skall fungera.

Höörs Plåt använder utmärkelsen i marknadsföringssyfte dels på sin hemsida och
dels vid olika mässor. Höörs Plåts tycker inte att relationen till andra kunder har
påverkats speciellt av utmärkelsen. Höörs Plåt har även blivit utsett till Årets
leverantör 2000 av Arjo Hospital Equipment.
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4.2 BT Products AB och Rimaster AB

4.2.1 Presentation av givaren BT Products AB

Givaren av utmärkelsen, BT Products AB, är en tillverkande enhet inom koncernen
BT Industries AB. BT Industries AB grundades 1946 under namnet AB
Byggnadsekonomi och fick sitt nuvarande namn 1986. Sedan starten har
koncernen vuxit till världens ledande leverantör av lagertruckar och är idag
verksam i ett 70-tal länder världen runt. Koncernen har en samlad omsättning på
11,5 miljarder svenska kronor och har cirka 7 900 anställda. I juni 2000 blev BT
Industries uppköpt av japanska Toyota. (BT Industries Årsredovisning 2000)
Utmärkelsen ”Årets leverantör” delas enbart ut inom divisionen Power Trucks.

4.2.2 Utmärkelsens syfte och urvalsprocess

BT Products AB, hädanefter BT, har delat ut utmärkelsen ”Årets leverantör” sedan
1995 och utmärkelsen infördes främst som en uppmuntran till leverantörerna.
Företaget tyckte att de duktiga leverantörer lätt glömdes bort eftersom det satsades
mycket tid och resurser på de leverantörer som hade problem. Utmärkelsen är ett
sätt för BT att visa sin uppskattning och tanken är att den skall fungera som ett
stimulus för leverantörerna. Företaget har 156 direkta leverantörer som levererar
material till truckarna och 110 av dessa är huvudleverantörer och klassificeras som
A eller B leverantörer. Resterande leverantörer kallas C leverantörer och är små
eller skall fasas ut.

Det är inköpschefen och kvalitetschefen som ansvarar för utmärkelsen och i
urvalsprocessen är fyra personer inblandade; inköpschefen, kvalitetschefen, en
inköpare och en inköpsassistent. Urvalsarbetet ändrades 1999 eftersom det var
relativt omständligt. Från 1995 till och med 1999 var leverantörerna tvungna att
uppfylla följande för att vara aktuella för utmärkelsen:

• Huvudleverantör (A eller B klassad).
• Tillverkande företag.
• Inneha ett av BT godkänt kvalitetssystem, antingen ISO 9001 eller 9002 eller

ett av BT granskat kvalitetssystem.
• Klarat av mätbara krav på kvalitet, kvantitet och leveranssäkerhet under årets

alla månader.

Genom att använda sig av dessa kriterier kunde BT sålla bort de leverantörer som
inte uppfyllde dessa krav. Dessutom granskades aspekter som var svåra att mäta



41

för att se att kandidater var ”rumsrena”. Nästa steg var att ta fram de sex
kandidaterna som framstod som bäst. Därefter skickades en enkät ut till BT:s olika
funktioner som hade kontakt med de aktuella leverantörerna så att de fick bedöma
kandidaterna utifrån sin erfarenhet. Vinnaren togs sedan fram genom att svaren
från enkäten summerades. Problemen med den första metoden var att den inte
upplevdes som objektiv.

När urvalsarbetet var klart, ringde BT upp leverantören och talade om att den hade
blivit utsedd till ”Årets leverantör”. Sedan bjöd BT dit leverantören på lunch med
högtidlig utdelning.

Leverantörscertifieringsprogram
Sedan år 2000 använder BT istället ett leverantörscertifieringsprogram som
utgångspunkt vid urvalsarbetet. Leverantörerna mäts kontinuerligt på tre olika
parametrar och den maximala poängen som kan erhållas är 100. Kvalitet står för 45
poäng, leveranssäkerhet för 35 poäng och service för 20 poäng. Dessa parametrar
mäts en gång per kvartal och resultatet skickas sedan ut till leverantörerna. BT
beräknar sedan ett årssnitt och utifrån det delas leverantörerna in i olika kategorier:
okvalificerade <75 p, kvalificerade 75-84,9 poäng, certifierade >85p. Det är
leverantörer som befinner sig i den sista kategorin som är aktuella för att bli ”Årets
leverantör”.

En leverantör har aldrig erhållit utmärkelsen mer än en gång men alla som
uppfyller urvalskriterierna har möjlighet att erhålla utmärkelsen, oavsett om de
mottagit den tidigare.

Tidigare bestod utmärkelsen, förutom äran, av en plakett i ädelträ, men sedan ett år
tillbaka är själva utmärkelsen en statyett i glas som föreställer en tredimensionell
truck. Den uppskattade kostnaden för denna är ett par hundralappar.

Kännedomen om utmärkelsen
Leverantörerna får oftast kännedom om utmärkelsen genom BT:s leverantörsdagar
som genomförs vartannat år. Då bjuds alla huvudleverantörer in till Mjölby där en
lägesrapport för BT och målen för kommande perioder presenteras. Under de här
dagarna diskuteras även mätningarna som utförs och syftet med
leverantörscertifieringsprogrammet. Dessutom presenteras utmärkelsen och vem
som tidigare blivit ”Årets leverantör”. När ”Årets leverantör” utses meddelas
övriga leverantörer per brev där det vinnande företaget presenteras med en
motivering varför företaget blivit utsett.
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BT har nyligen infört ytterligare en utmärkelse för att belöna alla sina certifierade
leverantörer. År 2000 ingick 35 leverantörer i programmet och 23 av dem blev
certifierade. Dessa fick ett brev från BT där företagen tackades för en god
prestation och bjöds in på en tillställning med mat och underhållning som BT
arrangerade. Under middagen delade BT ut plaketter i ädelträ till samtliga 23
företag som ett bevis på att de är certifierade leverantörer. Den leverantör som
uppnått högst resultat fick även motta utmärkelsen ”Årets leverantör”. Detta sätt att
tillkännage vinnaren har fått bra respons från leverantörerna och företaget kommer
att fortsätta med detta i framtiden. I och med att allt fler leverantörer når upp till 85
poäng, är tanken att ribban kommer att höjas för att resultaten hela tiden skall
kunna förbättras.

4.2.3 För- och nackdelar med utmärkelsen utifrån givarens
perspektiv

”Utmärkelsen kan sägas vara körsbäret på glassen”
(Ulf Iversen, BT Products AB, 2001-11-30)

BT anser att den största fördelen med utmärkelsen är att leverantörerna ser den
som en ”morot” och därmed är förhoppningen att leverantörerna anstränger sig
extra för att erhålla den. En anledning till att BT även delar ut utmärkelser till sina
certifierade leverantörer är att företaget ville visa sin uppskattning och belöna fler
av sina leverantörer.

BT ser inga nackdelar med att dela ut utmärkelsen. Certifieringsprogrammet tar
mycket tid i anspråk, men det är ett arbete som ger tydliga resultat. Kostnaderna
har sjunkit i och med att företaget börjat ställa högre krav på sina leverantörer.
Dessutom har leveranssäkerhetens felprocenten minskat från 14 procent (1999) till
2,2 procent (2001). BT anser att leverantörscertifieringsprogrammet driver
utvecklingen i rätt riktning och att ”Årets leverantör” är en viktig del av det.

BT tror att utmärkelsen betyder mycket för mottagaren. Företaget menar att dels
får mottagaren ett erkännande på att den är bäst och dels kan mottagaren använda
utmärkelsen i marknadsföringssyfte. Många av leverantörerna använder
motiveringen i exempelvis reklamsammanhang och i kundtidningar. BT menar att
flera av leverantörerna säger att det är bra att erhålla något konkret som de kan visa
upp och som ger substans vid exempelvis förhandlingar med potentiella kunder.
BT använder inte det faktum att företaget delar ut utmärkelsen i något eget
marknadsföringssammanhang.
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4.2.4 Presentation av mottagaren Rimaster AB

Mottagaren av utmärkelsen, Rimaster AB hädanefter Rimaster, är beläget i
Rimforsa och levererar helhetslösningar inom kablage4 och elektronik. Företaget
grundades 1982 och sysselsätter för närvarande ungefär 180 personer. Under det
senaste räkenskapsåret omsattes cirka 167 miljoner kronor. (www.rimaster.se)
Företaget har ett 30-tal kunder varav tre är av BT:s storlek.

4.2.5 Årets leverantör 1996

Rimaster erhöll utmärkelsen ”Årets leverantör” 1996. Motiveringen löd:

”För mycket god uppfyllelse av mätbara krav, kundfokusering samt
personligt engagemang av samtliga i företaget, för kvalitets- och
kostnadsbesparande arbete”.

(Internt material BT Industries)

Rimaster använder fortfarande motiveringen i olika företagspresentationer och i
andra sammanhang. Företaget tycker den är välskriven och har lagt ut den på sin
hemsida. Plaketten som företaget erhöll finns uppsatt i receptionen. Rimaster var
ett av de 23 företag som år 2000 blev utsedd till certifierad leverantör till BT.

Rimaster fick information om utmärkelsen ”Årets leverantör” på ett av företagens
kvalitetsmöte. BT hade tidigare informerat om att det skulle börja ställa hårdare
kvalitetskrav, börja mäta sina leverantörers prestationer och att leverantörerna
måste bli kvalitetscertifierade. Rimaster upplevde inte detta som något problem
eftersom företaget redan var kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO standard.

Rimaster var införstådd med vilka kriterier som var tvungna att uppfyllas för att
erhålla utmärkelsen, men strävade inte medvetet efter att få den utan försökte bara
leva upp till BT:s målsättningar. När Rimaster fick utmärkelsen omnämndes det på
leverantörsdagen och Rimaster blev bjudna på lunch hos BT där bland annat BT:s
VD deltog. Rimaster visade i sin tur sin uppskattning till de anställda genom att
uppmärksamma gruppen som arbetade med BT:s produkter och bjuda alla
anställda på kaffe och tårta.

Utmärkelsen har enligt Rimaster betytt mycket för företaget och används flitigt i
reklambroschyrer och i andra marknadsföringssammanhang. Rimaster anser att

                                       
4 Kabelstammar
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utmärkelsen inger trovärdighet och är ett bevis på företagets kompetens. Dessutom
betydde utmärkelsen mycket för gruppen som tillverkar BT:s produkter. Gruppen
arbetar enbart med BT:s kablage och det är viktigt för dem i gruppen att allt
fungerar mot kunden.

Rimaster uppger att utmärkelsen påverkat relationen med andra kunder i och med
att nya kunder blivit intresserade av hur Rimaster skapat ett bra samarbete med BT.
Rimaster anser inte att det finns någon risk att företaget ”trappar av” när det
erhållit utmärkelsen, utan snarare finns viljan att försöka erhålla den igen. Rimaster
tror dock att det kan bli svårt eftersom BT hittills aldrig gett den till samma
leverantör två gånger. Rimaster är ofta med bland de fem, sex leverantörer som
diskuteras varje år, men det har blivit en tuff strid eftersom många företag gärna
vill vinna. Rimaster medger att det har ”tävlingsinstinkt” och ofta resonerar att
”ingenting får komma för sent” eftersom företaget då tappar poäng. Hittills har
utmärkelsen enbart motiverat, men företaget påpekar att om det går lång tid och
företaget hela tiden ligger bland de främsta, men aldrig får utmärkelsen igen finns
det risk att motivationen minskar.

4.2.6 BT Products och Rimasters relation

Rimaster har försett BT med kablage sedan 1994. BT sökte upp Rimaster och ville
inledningsvis köpa kablage för en miljon kronor, men redan första året köptes för
15 miljoner. Rimaster var därmed tvunget att tillämpa treskift för att tillgodose
BT:s behov. I dagsläget tillämpar företaget tre dagskift i veckan för att tillverka
BT:s kablage eftersom produktionsrutinerna är mer inarbetade.

BT köper produkter från Rimaster för ungefär 18 miljoner årligen vilket utgör
cirka 1,5 procent av BT:s totala inköpsvolym. BT har alltid två leverantörer till
varje strategiskt produktområde. BT menar att företaget tillämpar en form av single
sourcing5 eftersom det låter de två leverantörerna tillverka olika typer av kablage.
BT står för cirka 15 procent av Rimasters totala försäljningsvolym. Rimaster vill
gärna vidareförädla fler produkter till BT, till exempel sätta ihop kablagen med
paneler, och har nyligen lämnat ett förbättringsförslag till BT.

Rimaster är, som tidigare nämnts, en certifierad leverantör till BT vilket gör att BT
är mån om att samarbetet fungerar bra. I övrigt får inte Rimaster några andra
favörer. Rimaster upplever inte att företaget särbehandlar BT på något unikt eller
speciellt sätt, utan arbetet sker på liknande sätt med de flesta av deras kunder.

                                       
5 Innebär att företaget endast har en leverantör per produkt
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Däremot så klassas BT som en A kund och blir prioriterad i vissa lägen. Rimaster
anser att samarbetet med BT är bra, mycket tack vare att det finns en
samarbetsvilja på samtliga nivåer i de båda företagen.

BT upplever att det alltid befinner sig i ett beroendeförhållande till en duktig
leverantör. Rimaster anser inte att företaget är beroende av BT, men påpekar att BT
är en stor och viktig kund till Rimaster.

BT och Rimaster har skriftliga avtal som reglerar hur parterna skall arbeta
tillsammans kommersiellt, logistiskt och kvalitetsmässigt. Dessutom finns det
appendix till avtalen som specificerar vad som köps, prognoser och priser.
Rimaster har även kvartalsmöten med sina kunder, då parterna bestämmer hur
olika frågor inom till exempel kvalitet och reklamationer skall behandlas. Dagliga
frågor som dyker upp skrivs det däremot inga avtal om, utan företaget försöker
istället skapa rutiner för hur sådant skall hanteras.

BT har inte upplevt att det förekommit några intressemotsättningar i relationen
med Rimaster, förutom när det gäller kostnadsfrågor. BT arbetar med
kostnadsreducering och för ett par år sedan upplevde företaget att
svensktillverkade kablage blivit för dyra. Rimaster hittade en polsk leverantör att
samarbeta med och lade ut den tyngre produktionen. BT gav Rimaster en
övergångsperiod på ett år för att lägga ut produktionen och stannade som kund
under denna tid. I övrigt upplever BT inga problem med Rimaster utan företaget
menar att samarbetet sker på flera nivåer och fungerar tillfredsställande. Rimaster
kommenterade frågan om förekomsten av eventuella intressemotsättningar på
följande sätt:

”Tvärtom – särskilt vid prisförhandlingar märker vi att vi har exakt samma
intressen nämligen att tjäna så mycket pengar som möjligt!”

(Per Carlsson, Rimaster AB, 2001-12-03)

Rimaster tycker att BT är ett välskött och skickligt företag på alla plan. Detta visar
sig exempelvis vid prisförhandlingar då Rimaster menar att det ofta är BT:s
intressen som kommer i första hand. Rimaster uppger att det pressar sina priser
mot BT men upplever ändå att samarbetet fungerar bra. Rimaster tycker dock att
samordningen inom BT ibland inte fungerar riktigt tillfredsställande. Exempel på
detta är att ledningen ibland har tagit vissa beslut gällande miljöfrågor som inte fått
genomslagskraft på alla avdelningar inom BT. Resultatet blir att det vid
prisförhandlingar fokuseras mer på att få fram det lägsta priset trots att BT går ut
med att det är viktigt att fokusera på miljö.
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Både Rimaster och BT upplever att deras samarbete bygger på förtroende. BT
tycker att både det egna företaget och Rimaster lägger ner tid och resurser på att
lösa problem och förbättra samarbetet. Företagen träffas en gång per kvartal och
går igenom avtal och byter idéer. Rimaster var till exempel före BT med sina ISO
certifieringar och BT har ofta använt Rimaster som ”bollplank” för att utveckla sitt
eget sätt att arbeta. Rimaster påpekar att förtroendet för BT är mycket starkt.
Dessutom är BT den av Rimasters kunder som är mest tillförlitlig i sina prognoser.
1998 jämförde Rimaster försäljningsprognosen med det verkliga utfallet och då
avvek resultatet med ett par hundralappar. Det skall tilläggas att BT detta år köpte
kablage från Rimaster för 24 300 000 kronor.

Inget av företagen anser att deras relation har förändrats på grund av utmärkelsen.
BT menar att Rimaster är en bra leverantör. Rimaster upplever att utmärkelsen
inger en viss respekt hos BT eftersom de anställda på BT är medvetna om att
Rimaster erhållit den.
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4.3 Lidköping Machine Tools AB och Nilsson & Son
AB

4.3.1 Presentation av givaren Lidköping Machine Tools AB

Lidköping Machine Tools AB, hädanefter Lidköping Machine Tools, tillverkar
slipmaskiner för lager- och bilindustrin och dess leverantörer. Företaget grundades
1875 och är ett helägt dotterbolag till Karolin Machine Tool AB med 220
anställda. Företaget är uppdelat på två bolag, Lidköping Machine Tools respektive
dotterbolaget Lidköpings Mekaniska Verkstad. (www.lidkoping.com) Lidköping
Machine Tools har en leverantörsbas på 1000 leverantörer varav 300 är direkta
leverantörer som levererar insatsmaterial till produktionen.

4.3.2 Utmärkelsens syfte och urvalsprocess

Under 1995 genomgick Lidköping Machine Tools en kraftig expansion.
Partnerskap med leverantörerna blev viktigt för företaget och som en del i detta
föddes idén att knyta leverantörerna närmare till sig och få dem att känna sig
betydelsefulla. Utmärkelsen ”Årets leverantör” blev ett sätt för företaget att göra
detta. Avsikten med utmärkelsen är att uppmärksamma leverantörer som sköter sig
bra. På Lidköping Machine Tools är det inköpsavdelningen med inköpschefen i
spetsen som är ansvariga för utmärkelsen och fem personer är inblandade i
urvalsprocessen.

När Lidköping Machine Tools väljer ut ”Årets leverantör” är det tre kriterier som
utmärkelsen baseras på. Först och främst måste leverantören uppvisa hög
leveranstrohet6. Dessutom är det viktigt att de komponenter som levereras är av
hög kvalitet. På Lidköping Machine Tools förekommer ingen intern
kvalitetskontroll utan företaget förväntar sig hög kvalitet från leverantörerna. Det
tredje och sista kriteriet är service. Det är viktigt för Lidköping Machine Tools att
deras leverantörer är flexibla och företaget skall kunna ringa en leverantör och
snabbt få leverans. De tre parametrarna mäts kontinuerligt. Lidköping Machine
Tools klassar leveranstroheten som viktigast, därefter kommer kvalitet och sist
service.

Utmärkelsen består av en glasplakett och en inramad motivering till varför
företaget erhållit utmärkelsen. Glasplaketten tilldelas leverantören och dessutom
sätts en plakett upp i receptionen hos Lidköping Machine Tools för att besökare

                                       
6 Benämns i logistiklitteratur som leveranssäkerhet.
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skall kunna se den. Det tillkommer ingen ytterligare belöning i och med
utmärkelsen utan det är äran att ha blivit utsedda till ”Årets leverantör” som är
belöningen. Varje vecka träffas inköpsavdelningen och går igenom hur olika
leverantörer presterar. Det är en kontinuerlig process och den statistik som behövs
för att kora en vinnare av utmärkelsen finns redan tillgänglig. Inköpschefen
uppskattar att de som jobbar med urvalsprocessen maximalt lägger fem
arbetstimmar för att ta fram vinnaren av utmärkelsen. Kostnaden för utmärkelsen
uppskattas ligga på 1500-2000 kronor.

Teoretiskt sett har alla Lidköping Machine Tools leverantörer möjlighet att erhålla
utmärkelsen. Leverantörer med en leveranstrohet under 95 procent blir dock aldrig
aktuella. Utmärkelsen går till det företag som är bäst på de tre tidigare diskuterade
kriterierna. Detta innebär i teorin att samma företag skulle kunna få utmärkelse
flera gånger, men detta har ännu inte skett i praktiken, utan utmärkelsen har
mottagits av olika leverantörer varje år.

En gång om året genomför Lidköping Machine Tools en leverantörsdag. Då bjuds
de 60 största leverantörerna in för att få möjlighet att träffa andra leverantörer och
Lidköping Machine Tools. Det är vid denna dag som utmärkelsen ”Årets
leverantör” delas ut. Därigenom får även de övriga leverantörer som medverkar
under leverantörsdagen veta vem som blivit ”Årets leverantör”. I övrigt sker ingen
formell informationsspridning om utmärkelsen.

4.3.3 För- och nackdelar med utmärkelsen utifrån givarens
perspektiv

Lidköping Machine Tools anser att utmärkelsen gör att leverantörerna känner sig
betydelsefulla. De anställda på det företaget som tar emot utmärkelsen känner sig
stolta och dessutom kan utmärkelsen medföra att nya kunder tillkommer till
mottagaren.

Lidköping Machine Tools anser inte att det finns några större nackdelar med en
utmärkelse av denna typ. En möjlig risk vore om utmärkelsen fick likheter med
”Årets svensk” där mottagaren av priset efter erhållandet försvann i glömska eller
hamnade i rampljuset på ett negativt sätt. Förhoppningen är att leverantören som
mottar utmärkelsen även i fortsättningen strävar efter god leveranstrohet, kvalitet
och service. Vid något tillfälle har Lidköping Machine Tools upplevt negativa
reaktioner från andra leverantörer som också kunnat vara aktuella för utmärkelsen,
då de uppvisat liknande resultat och därmed undrat varför inte de blivit utsedda.
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Diskussioner har kontinuerligt förts huruvida utmärkelsen skall fortsätta delas ut
eller inte. Resonemanget har dock lett till att Lidköping Machine Tools anser att
utmärkelsen är ett bra sätt att uppmärksamma sina leverantörer och så länge arbetet
med att ta fram mottagaren av utmärkelsen inte blir för omfattande kommer
företaget att fortsätta dela ut den. Lidköping Machine Tools använder inte
utmärkelsen i någon form av marknadsföring.

4.3.4 Presentation av mottagaren Nilsson & Son AB

Nilsson & Son AB, hädanefter Nilsson & Son, som ligger i Götene, drygt två mil
utanför Lidköping, är ett familjeföretag som startades 1983. Företagets specialitet
är maskinbyggnad, främst för rörbockning av kylskåpsslingor. Utifrån ritningar
tillverkar Nilsson & Son speciella detaljer till de maskiner Lidköping Machine
Tools tillverkar. Sedan 1998 drivs företaget av Lennart och Maria Nilsson och har
utöver dessa två delägare fyra heltidsanställda. Under det senaste räkenskapsåret
uppgick den totala försäljningen till cirka 3,7 miljoner, varav försäljningen till
Lidköping Machine Tools stod för 880 000 kronor (24 procent). Nilsson & Son har
130 kunder i sitt kundregister och det är allt från stora företag till privatpersoner.

4.3.5 Årets leverantör 2000

I juni år 2001 blev Nilsson & Son utsedda till ”Årets leverantör” 2000.
Motiveringen löd:

”Nilsson & Son i Götene AB har under 2000 haft en mycket hög
leveranstrohet (98,4%) samtidigt som produktkvalitén har varit den högsta.”

(Lennart Jonsson, Lidköping Machine Tools, 2001-11-28)

Nilsson & Son hade fått kännedom om utmärkelsen genom att företaget deltagit
vid leverantörsdagar hos Lidköping Machine Tools och genom Nya Lidköpings
Tidning där det stått reportage om tidigare mottagare av utmärkelsen. Nilsson &
Son visste vilka kriterier som var tvungna att uppfyllas för att få utmärkelsen.
Företaget försökte medvetet vinna utmärkelsen och använde den för att motivera
sina anställda. Nilsson & Son visste om att företaget höll en leveranstrohetsnivå på
100 procent och försökte därmed satsa extra på detta och även på kvaliteten.
Känslan inför att motta utmärkelsen beskriver en av delägarna:

”Som en idrottsutövare som vunnit något stort!”
(Maria Nilsson, Nilsson & Son AB, 2001-11-28)
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Efter att ha fått utmärkelsen visade Nilsson & Son sin uppskattning till den av de
anställda som jobbar mot Lidköping Machine Tools genom att ge honom blommor.
Genom att företaget erhållit utmärkelsen känner Nilsson & Son ökad respekt och
trovärdighet från de egna leverantörerna. Dessutom medförde utmärkelsen att ett
banklån som företaget ansökt om beviljades efter att bankchefen sett en artikel i
tidningen om att Nilsson & Son blivit utsedda till ”Årets leverantör”. Nilsson &
Son har även fått kommentarer från andra kunder och privatpersoner angående
utmärkelsen och företaget upplever att utmärkelsen kom till hjälp under sommaren
2001 då företaget fick en stor order på legotillverkning för Finnveden. Företaget
har inte använt utmärkelsen i marknadsföringssyfte, då det överlag tillämpar
förhållandevis lite marknadsföring. Då många uppmärksammat att företaget blivit
utsedda till ”Årets leverantör” ser Nilsson & Son dock utmärkelsen som långsiktig
publicitet. Nilsson & Son menar också att den plakett som står i receptionen hos
Lidköping Machine Tools är den som betyder mest för företaget, eftersom andra
potentiella kunder kan se den.

4.3.6 Lidköping Machine Tools och Nilsson & Sons relation

Samarbetet mellan Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son startade 1987.
Lidköping Machine Tools står för 24 procent av Nilsson & Sons försäljning och
Nilsson & Son menar att Lidköping Machine Tools är en regelbunden
inkomstkälla. Till skillnad från andra kunder, till vilka Nilsson & Son tillverkar
större maskiner under en längre period och betalning sker först när ordern är
färdig, förekommer veckoleveranser till Lidköping Machine Tools och betalningen
sker kontinuerligt. Nilsson & Son menar att Lidköping Machine Tools är en viktig
kund, men hävdar samtidigt att kunden inte är avgörande och att Nilsson & Son
inte befinner sig i någon form av beroendeförhållande till Lidköping Machine
Tools. Lidköping Machine Tools totala inköpsvolym uppgår till 120 miljoner
kronor och en miljon av detta köps in från Nilsson & Son.

Nilsson & Son menar att företaget hanterar Lidköping Machine Tools unikt så
tillvida att order från Lidköping Machine Tools prioriteras. Dessutom körs alla
leveranser med privatbil till Lidköping Machine Tools.

Inköpsordern fungerar som avtal företagen emellan. Företagen kan ringa och
komma överens muntligt om olika angelägenheter. Ordern kan utan svårigheter
ändras av båda parter.

Förtroendet företagen emellan hävdar båda vara stort och de motsättningar som
förekommit har inte varit av allvarlig karaktär. Dessa intressemotsättningar har ägt
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rum i samband med prisförhandlingar, något som Nilsson & Son skämtsamt
uttrycker som: ”Vi får alltid ge oss så det löser sig”. Lidköping Machine Tools
anser sig behandla sina leverantörer väl eftersom företaget menar att ingen av
parterna tjänar på att priserna pressas ner för mycket. Det skall handla om en win-
win situation. Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son för en ständig dialog
när det gäller konstruktion av olika detaljer till Lidköping Machine Tools
produktion. Även i samband med dessa dialoger kan intressemotsättningar
förekomma, men dessa meningsskiljaktigheter löses genom diskussioner och inget
av företagen anser dem vara av allvarlig karaktär.

Lidköping Machine Tools försöker undvika att hamna i ett beroendeförhållande till
sina leverantörer. Möjligheten att köpa detaljerna från andra leverantörer finns, så
skulle problem uppstå anser Lidköping Machine Tools att företaget kan flytta över
delarna till en annan leverantör.

Lidköping Machine Tools anser att relationen med Nilsson & Son alltid har
fungerat bra och att ingen större förändring har skett i och med att leverantören
erhöll utmärkelsen ”Årets leverantör”. Lidköping Machine Tools tycker att Nilsson
& Son visat intresse för att bibehålla sin styrka på leveranstrohet, kvalitet och
service. Nilsson & Son hävdar att utmärkelsen gjorde att företaget ville bevisa att
utmärkelsen gavs till rätt företag. Leveranstroheten har gått ner något efter det att
Nilsson & Son erhöll utmärkelsen, men företaget uppvisar fortfarande goda
resultat.
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5 ANALYS

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras med hjälp av de
teorier och tankegångar som presenterades i referensramen. Informationen
kommer att tolkas för att vi utifrån denna skall kunna dra slutsatser om
utmärkelsen ”Årets leverantör” och därmed besvara syftet. För att underlätta för
läsaren kommer analysen att följa de fyra avsnitten i referensramen.

5.1 Intressentmodellen

De studerade företagen, både givare och mottagare, har en koalition av intressenter
som på något sätt påverkar dem. Som vi redan nämnt i referensramen är inte vår
avsikt att tillämpa hela modellen och analysera samtliga av företagens intressenter
utan vi kommer att koncentrera oss på kunden respektive leverantören som direkt
påverkas av utmärkelsen.

Med utgångspunkt i det som Bruzelius & Skärvad (2000) benämner som bidrags-
och belöningsbalansen kan det sägas att leverantörerna Höörs Plåt, Rimaster
respektive Nilsson & Son är intressenter till ABB Robotics, BT och Lidköping
Machine Tools. Vi kan konstatera att leverantörerna bidrar till att förverkliga de
tre kundernas ekonomiska mål då de levererar komponenter till de robotar, truckar
och maskiner som företagen tillverkar. Vidare erhåller leverantörerna en belöning,
en betalning i form av pengar, för att de förser företagen med komponenter till
produktionen.

Samarbetet mellan de olika paren har pågått mellan fyra och fjorton år. Att
leverantörerna fortsätter att leverera kan enligt oss ses som ett tecken på att de
upplever att belöningarna som erhålls är lika stora eller större än de bidrag som de
förser kunderna med. Att samarbetet mellan Lidköping Machine Tools och Nilsson
& Son pågått under en längre tid kan tolkas som att Nilsson & Son, enligt bidrags-
och belöningsresonemanget, hittills varit tillfredställt med de belöningar företaget
erhållit för sina bidrag. Om så inte skulle vara fallet och Nilsson & Son skulle
kunnat få större belöningar från ett annat företag skulle Nilsson & Son sannolikt ha
avslutat sitt samarbete med Lidköping Machine Tools. Vi anser att utmärkelsen
”Årets leverantör” kan ses som en del av den totala belöning som leverantörerna
erhåller från kunderna för sina bidrag. Vi anser vidare att utmärkelsen medverkar
till att leverantörerna upplever de belöningar som erhålls som lika stora eller
överstiger bidragen.
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Ovanstående resonemang kan även ses ur ett omvänt perspektiv. ABB Robotics,
BT och Lidköping Machine Tools är i egenskap av kunder de viktigaste
intressenterna till Höörs Plåt, Rimaster och Nilsson & Son. Kunderna bidrar i det
här fallet genom att köpa de komponenter som leverantörerna erbjuder. Som
belöning för sitt bidrag får de komponenter till tillfredställande priser och kvalitet
etc. De diskussioner som Lidköping Machine Tools har fört om huruvida
utmärkelsen skall behållas eller inte har troligen mynnat ut i att den tillför så pass
mycket nytta till företaget att de väljer att behålla den. Även de andra givarna
verkar nöjda med utmärkelsen vilket kan tolkas som att kunderna upplever att de
belöningar de erhåller i form av exempelvis ökad leveranssäkerhet är högre, eller
lika stor, som det bidrag, i det här fallet utmärkelsen, de ger till leverantörerna.

5.2 Motivation och belöningar

Som tidigare diskuterats i referensramen existerar belöningar på samtliga nivåer i
Maslows behovshierarki. Belöningen ”Årets leverantör” anser vi motsvarar ett
behov på den fjärde nivån i hierarkin; status och prestige. Detta motiverar vi med
att utmärkelsen ”Årets leverantör” kan ses som ett sätt att uppfylla mottagarnas
behov av erkännande från andra samt hur de ser på sig själva och sina prestationer.

5.2.1 En motivationsfaktor

I samtliga tre fall har givarna instiftat utmärkelsen som en uppmuntran till
leverantörerna och som ett sätt att visa sin uppskattning. ABB Robotics och BT
påpekar att utmärkelsen är ett sätt att undvika att enbart koncentrera sig på
leverantörer med problem och istället uppmärksamma duktiga leverantörer.
Utmärkelsen kan liknas vid det som Herzberg (1959) betecknar som en
motivationsfaktor. Motivationsfaktorer skapar tillfredställelse och trivsel i arbetet,
vilket vi anser överensstämmer med mottagarnas bild av deras och givarnas
arbetssituation.

Rimaster och Höörs Plåt menar att de inte strävade efter att få utmärkelsen, utan att
de ville uppfylla de krav som BT respektive ABB Robotics ställer på sina
leverantörer. Detta gör att det kan antas att vid avsaknad av denna typ av belöning
skulle Höörs Plåt och Rimaster ändå sträva efter hög kvalitet, leveranssäkerhet, etc.
Detta stödjer resonemanget att utmärkelsen är en motivationsfaktor eftersom den
enligt Herzberg (1959) skall skapa trivsel när den förekommer, men att vid
avsaknad leder det inte automatiskt till vantrivsel. Något annat som stödjer vårt
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resonemang är att de båda leverantörerna hävdar att de jobbar på liknande sätt med
sina andra kunder oavsett om dessa delar ut utmärkelser eller inte. Nilsson & Son
skiljer sig från de andra två leverantörerna då detta företag hävdade att det
medvetet ansträngde sig för att erhålla utmärkelsen. Vi anser dock att Nilsson &
Sons långvariga samarbete med Lidköping Machine Tools, som varit
tillfredsställande även innan företaget fick kännedom om utmärkelsen, tyder på att
företaget även vid avsaknad av utmärkelse skulle eftersträva goda prestationer.

5.2.2 Ett mål som motiverar

Att erhålla utmärkelsen ”Årets leverantör” ser vi som ett tydligt mål för
leverantörerna att försöka uppnå. Alla tre givare har klara kriterier för vad
leverantörerna skall prestera för att erhålla utmärkelsen. Detta kan kopplas till
Latham & Lockes resonemang beträffande mål och vad som gör att mål är
motiverande, vilket Jacobsen & Thorsvik (1998) diskuterar. Kriterierna som
givarna kräver att mottagaren skall uppnå är kända för leverantörerna, vilket gör
dem konkreta. Eftersom ABB Robotics, BT och Lidköping Machine Tools kriterier
är samma varje år, samtidigt som de ger feedback till leverantörerna, vet
leverantörerna inom vilka områden de måste förbättra sig för att kunna erhålla
utmärkelsen. Något som dock bör poängteras är att ABB Robotics, förutom
uppsatta kriterier, ibland tillämpar ”kohandel” för att komma fram till vilken
leverantör som skall erhålla utmärkelsen. Detta anser vi gör att bedömningen
delvis blir subjektiv, vilket innebär att det inte är lika tydligt vad som måste
uppfyllas för att erhålla utmärkelsen.

Vi anser även att BT och Lidköping Machine Tools uppfyller den tidsaspekt som
författarna diskuterar då den leverantör som presterat bäst under ett år tilldelas
utmärkelsen. Återigen avviker ABB Robotics då företaget utvärderar
leverantörernas utveckling under en längre tidsperiod än ett år. Utmärkelsen kan
inte i våra studerade fall ses som för enkel att uppnå eftersom det gäller att vara
bäst bland alla företagets leverantörer, vilket i dessa tre fall kan röra sig om att vara
bäst av 40-110 leverantörer.

Vi anser att BT är ett tydligt exempel på att företag kan sänka sina kostnader
genom att ställa krav på sina leverantörer. BT har erhållit framgångrika resultat
med sitt certifieringsprogram vilket tyder på att företaget lyckats åstadkomma en
positiv effekt på leverantörernas målförverkligande beteende. Vi är av åsikten att
utmärkelsen är en viktig del för att öka leverantörernas motivation som i sin tur
bidrar till målförverkligandet. Att BT introducerar sina leverantörer i programmet
och att det är enkelt att förstå, gör det lättare för BT att få sina leverantörer att
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sträva i önskad riktning. Genom utmärkelsen existens och genom att informera
sina leverantörer samt ge belöningar till dem som uppnår certifieringskraven, anser
vi att BT motverkar den eventuella motviljan som kan uppstå i och med de ökade
kraven.

Alla tre av de givande företagen har kriterier som innebär att vissa av deras
leverantörer blir bortsållade redan i ett tidigt stadium och därmed inte kan bli
aktuella för utmärkelsen. Det handlar om icke strategiska leverantörer i ABB
Robotics fall, icke certifierade leverantörer i BT:s fall och leverantörer som
uppvisar en leveranssäkerhet på under 95 % i Lidköping Machine Tools fall. Detta
skulle kunna upplevas som negativt av övriga leverantörer, men vi anser det
nödvändigt att givarna tillämpar någon form av sovring för att minska antalet
leverantörer inför en hårdare granskning. I grund och botten handlar det om att det
är den leverantör som är bäst som skall erhålla utmärkelsen.

Genom att utmärkelsen i samtliga fall delas ut vid leverantörsdagar, tar övriga
leverantörer del av vilket företag som blir utsett till ”Årets leverantör”. Vi anser det
positivt att bli uppmärksammad på detta sätt eftersom det blir en form av gratis
publicitet som kan resultera i exempelvis nya order. En annan positiv effekt av
detta tillvägagångssätt är att tillkännagivandet kan göra att andra leverantörer,
kanske nya leverantörer, blir medvetna om utmärkelsens existens. Detta gör att de
motiveras att försöka erhålla utmärkelsen för att få samma publicitet som
föregående vinnare. Nilsson & Son blev medvetna om utmärkelsen på detta sätt
och det gjorde att företaget satte upp som mål att erhålla den.

Vi ser även andra positiva följder av utmärkelsen, nämligen att den leverantör som
erhållit utmärkelsen vill bevisa att denne var värd att vinna. Nilsson & Son ville
bevisa för Lidköping Machine Tools att företaget var en värdig mottagare av
utmärkelsen. Rimaster försöker erhålla utmärkelsen igen, vilket medför positiva
effekter för BT då BT därmed kan förvänta sig att Rimaster arbetar för att
tillfredsställa BT:s krav. Motivationen upphör således inte med att leverantören
mottagit utmärkelsen utan den gör snarare att mottagaren först strävar efter att få
utmärkelsen, sedan vill bevisa att det är värt den och även gärna vill erhålla den
igen. Att Höörs Plåt inte har möjlighet att motta utmärkelsen igen uppger företaget
inte ha påverkat motivationen, vilket styrks av att ABB Robotics fortfarande är
tillfredsställt med dess prestationer. Vi menar dock att det finns en risk att en
leverantör som redan erhållit utmärkelsen förlorar motivationen. Vi ifrågasätter om
det skulle vara mer motiverande om även ABB Robotics leverantörer skulle ha
möjlighet att erhålla utmärkelsen igen.
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5.2.3 En belöning med symbolik

Vi kan med hjälp av våra studerade fall konstatera att utmärkelsen medför olika
typer av belöningar. Inget av de givande företagen ger mottagarna någon finansiell
belöning, men däremot finns det inslag i utmärkelsen som liknar reella belöningar
och som kan värderas i pengar. Detta är till exempel de statyetter, middagar eller
luncher som förekommer i samband med utmärkelsen. Vi anser dock att givarnas
syfte inte är att utmärkelsen skall medföra en reell belöning eftersom det
ekonomiska värdet av eventuella plaketter, middagar och dylikt är ringa.
Uppmärksamheten och publiciteten kring mottagaren kan däremot indirekt
resultera i reella belöningar i form av nya order. Ovanstående resonemang påvisar
att utmärkelsen ”Årets leverantör” i våra studerade fall främst utgörs av det som
Jacobsen & Thorsvik (1998) karaktäriseras som en symbolisk belöning. Att bli
utnämnd till ”Årets leverantör” innebär konkret att leverantörerna får beröm och
uppmärksamhet för de prestationer som utförts.

Trots att utmärkelsen erhålls från en utomstående part anser vi att den kan
klassificeras som en inre belöning, då den kan beskrivas som en psykologisk
belöning som uppstår utifrån individerna på det mottagande företaget. Då
utmärkelsen inte innehåller vad Goss (1994) kallar för direkta, konkreta fördelar,
kan vi konstatera att det är mottagarnas inre stolthet och tillfredsställelse som utgör
belöningen. Om det givande företaget hade haft dåligt rykte och varit illa omtyckt
hade utmärkelsen kanske inte känts som någon belöning överhuvudtaget.

I Rimasters fall betonar motiveringen att belöningen är av kollektiv karaktär då det
är hela företaget som belönas för sitt beteende, vilket Rimaster firade med kaffe
och tårta till samtliga i personalen. Samtidigt resulterade utmärkelsen i en
gruppbelöning i form av extra uppmärksamhet till en specifik grupp inom företaget
som enbart arbetar med BT:s kablage. Vi anser att denna gruppbelöning ytterligare
kan främja samarbetet inom denna grupp. Hos Nilsson & Son blev utmärkelsen
istället för enbart en kollektiv, symbolisk belöning även en individuell belöning i
form av blommor och uppmärksamhet till den person som jobbar mot Lidköping
Machine Tools. Ledningen på Höörs Plåt däremot, gav alla sina anställda fika när
företaget hade erhållit utmärkelsen och visade på så sätt sin uppskattning till alla
anställda på företaget, vilket kan ses som en kollektiv belöning. Vi menar att det är
ett bra sätt för företag att visa sin personal uppskattning med hjälp av enkla medel
såsom fika, då all personal kanske inte upplever utmärkelsen som en inre belöning,
men vi kan anta att de flesta tycker det är gott med fika.
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5.2.4 Utmärkelsen som del i givarnas belöningssystem

Med utgångspunkt i Svensson & Wilhelmssons (1989) resonemang om
belöningssystem kan ”Årets leverantör” sägas vara ett sätt för ABB Robotics, BT
och Lidköping Machine Tools att ta tillvara på sina leverantörers kompetens och
resurser. Att dela ut utmärkelsen ser vi som en möjlighet att öka engagemanget,
motivationen och effektiviteten hos leverantörerna. Utmärkelsen är hos BT och
Lidköping Machine Tools, tack vare kriterierna, tydligt kopplade till prestationerna
vilket är eftersträvansvärt enligt Jacobsen & Thorsvik (1998). Rimaster och
Nilsson & Son kan se sambandet mellan sina egna prestationer inom exempelvis
leveranssäkerhet, kvalitet och service speglas i att de tilldelas utmärkelsen. ABB
Robotics är däremot, som tidigare nämnts, inte lika tydligt med vilka kriterier som
skall uppfyllas eftersom det här mer handlar om ett helhetsintryck och avsikten är
dessutom att olika leverantörer skall motta utmärkelsen varje år.

Utgår vi från Thompson & Stricklands (1992) kännetecken för ett väl fungerande
belöningssystem överensstämmer inte utmärkelsen ”Årets leverantör” med det som
författarna hävdar är viktigt för att skapa incitament, nämligen att belöningen bör
utgöra en stor del av medarbetarnas totala ersättning. Däremot inkluderar
utmärkelsen alla anställda hos mottagaren som ett bevis på deras prestationer.
Vidare kan sägas att utmärkelsen uppfyller kravet från författarna att den skall vara
något som mottagaren skall kunna påverka själv. Leveranssäkerhet, kvalitet och
service är parametrar som i högsta grad beror på mottagarna. Utmärkelsen är lätt
att förstå för BT:s och Lidköping Machine Tools leverantörer tack vare kriterierna,
uppvisas högsta resultat bland leverantörerna på dessa kriterier erhålls
utmärkelsen. Även om utmärkelsen inte delas ut direkt i samband med att ett år är
slut anser vi att den lätt kan relateras till det som belönas: prestationen inom
leveranssäkerhet, kvalitet och service under ett år.

Leverantörerna får regelbundet feedback på leveranssäkerhet, kvalitet och service,
vilket i sig kan ses som motivationshöjande. Detta då leverantörerna kan antas ha
ett behov av att erhålla uppskattning för de prestationer de utför åt sina kunder.
Leverantörerna vet att ABB Robotics, BT och Lidköping Machine Tools noga
följer upp deras prestationer. Detta gör att vi anser att leverantörerna motiveras till
att prestera goda resultat då det vet att detta förhoppningsvis innebär att samarbetet
mellan dem och kunderna kommer fortsätta.

Leverantörsdagarna som de olika givarna tillämpar menar vi kan ses som ett viktigt
forum för att förmedla att utmärkelsen existerar. Eftersom leverantörsdagarna
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används som en del i givarnas samarbete med sina leverantörer ser vi det även som
ett enkelt sätt att informera leverantörerna om utmärkelsen.

I och med att underlagen för hur de olika leverantörerna har presterat är lätt
tillgängliga blir den tid och den kostnad som givarna lägger på utmärkelsen relativt
liten. Detta gör att vi konstatera att utmärkelsen är en billig belöning sett ur
givarnas perspektiv. Att utmärkelsen kan klassificeras som en billig belöning
innebär dock inte att den underskattas av givarna. Ett tecken på detta anser vi vara
det faktum att högre chefer och flera anställda är involverade i urvalsprocessen hos
samtliga av de givande företagen.

5.3 Företagens relationer

5.3.1 Leverantörerna besitter viktig kunskap

Vi har i inledningskapitlet diskuterat att företag specialiserar sig mer. Detta menar
vi tyder på att leverantörerna besitter betydelsefull kunskap inom sina
produktområden. Ett exempel på det är ABB Robotics som valt att köpa in
komponenter och enbart monterar robotar, vilket betyder att Höörs Plåt sannolikt
besitter för dem viktig kunskap om de plåtdetaljer som de tillverkar.
Leverantörerna kan även besitta andra kunskaper som kunderna har nytta av. Bevis
på detta är exempelvis att ABB Robotics och BT använder Höörs Plåt och
Rimaster som ”bollplank” i olika sammanhang och att Lidköping Machine Tools
tar hjälp av Nilsson & Sons konstruktörer för att ta fram olika detaljer till
maskinerna. I samtliga av våra studerade fall upplever vi att kunderna är måna om
att etablera väl fungerande relationer med leverantörerna. Företagen har
kontinuerliga möten och samtal med leverantörerna vilket enligt oss tyder på att de
försöker vårda och stärka relationerna till dessa.

5.3.2 Komplexiteten i relationerna

Nilsson & Son är ett litet företag, vilket gör att det enbart är ett fåtal personer som
har kontakt med Lidköping Machine Tools. På grund av Nilsson & Sons storlek
finns det inget större behov av samordningsaktiviteter och relationen kan inte
klassas som komplex, då det kan antas att beslutsvägarna är korta och då det inte
finns några komplexa samband mellan funktioner. BT och Rimaster samarbetar på
flera nivåer vilket kan ses som att den relationen är mer komplex och därmed
ställer högre krav på samordningsaktiviteter. Rimaster ger som exempel att de
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ibland anser att BT:s avdelningar resonerar olika vilket kan ses som ett tecken på
att relationen är komplex.

5.3.3 Långsiktighet i relationerna

Relationen mellan Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son kan enligt oss
betraktas som långsiktig, då den pågått sedan 1987. Företagen kan därmed, med
hjälp av Gadde & Håkanssons (1998) resonemang, ses som att de har passerat
inledningsfasen där de större investeringskostnaderna uppstår samtidigt som
intäkterna av relationen nu antas vara större än i början. Även i BT och Rimasters
fall kan konstateras att relationen till en början var mer kostsam än vad den är idag.
I inledningsskedet hade Rimaster sannolikt höga kostnader i och med att de
tvingades köra treskift. BT gav Rimaster en tidsfrist för att kunna flytta delar av sin
tillverkning till Polen vilket förmodligen medförde att BT inledningsvis hade högre
kostnader än vad som egentligen var nödvändigt. Idag har Rimaster förmodligen
bättre lönsamhet på kablagen, då de fått mer vana att tillverka komponenterna. BT
får sannolikt även intäkter från relationen i och med att de konsulterat Rimaster
inom andra områden än de som rör produktionen. Att Höörs Plåt relativt tidigt efter
inlett samarbete med ABB Robotics blev utsett till ”Årets leverantör” kan ses som
ett tecken på att relationen snabbt ledde till ett väl fungerande samarbete. I och
med att Höörs Plåt erhöll utmärkelsen kan det antas att företagen vill fortsätta sitt
samarbete och relationen kan därmed enligt oss betraktas som potentiellt
långsiktig.

5.3.4 Tydliga anpassningar

Nilsson & Son ser Lidköping Machine Tools som en viktig kund och har utarbetat
ett speciellt arbetssätt mot dem. Detta tar sig gestaltning i att Nilsson & Son vid
behov prioriterar Lidköping Machine Tools order. Detta är inget krav från
Lidköping Machine Tools, utan något som Nilsson & Son valt att göra, men det
går dock att se att anpassningar görs från leverantörens sida för att tillfredsställa
kunden. Att Nilsson & Son dessutom personligen levererar de detaljer Lidköping
Machine Tools beställer tyder också på en anpassning från leverantörens sida för
att ytterligare stärka relationen. Vi anser att denna typ av anpassning som Nilsson
& Son gör varken kan klassificeras som teknisk, administrativ eller
kunskapsmässig då det handlar om logistiska arrangemang i form av
specialleveranser. Vi skulle därför vilja addera en fjärde typ till Gadde &
Håkanssons (1998) tre ursprungliga anpassningstyper, nämligen logistiska
anpassningar.
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De anpassningar som förekommit i relationen mellan BT och Rimaster kom delvis
i början av samarbetet och det blev en arbetssam start för Rimaster som fick köra
treskift, vilket kan ses som en teknisk anpassning. En annan anpassning som gjorts
är att Rimaster lade ut sin produktion av tyngre kablage till ett företag i Polen på
BT:s begäran. Detta kan ses som en teknisk engångsanpassning som var av
strategiskt vikt för båda företagen. I det löpande arbetet förekommer ibland att
BT:s order går före andra kunders order då BT klassas som en A-kund och därmed
prioriteras i vissa situationer. Detta ser vi som att Rimaster gör mindre
anpassningar lokalt i organisationen.

Tredje paret, ABB Robotics och Höörs Plåt, hävdar att det inte sker någon form av
unik behandling dem emellan, utan att deras relation är av samma typ som de med
övriga kunder och leverantörer. Vi menar dock att de genomförda
ersättningsleveranserna från Höörs Plåt är ett tydligt exempel på en
engångsanpassning. Dessutom påpekar Höörs Plåt att ABB Robotics kräver mer
kundservice vilket förmodligen har utvecklats lokalt hos Höörs Plåt och kan ses
som en successiv anpassning för att få samarbetet att fungera bättre.

Vi anser att våra studerade fall gör anpassningar som de främst betraktar som
naturliga åtgärder för att underlätta sina samarbeten. Vi anser, vilket
överensstämmer med Gadde & Håkanssons (1998) resonemang, att det är svårt att
uppskatta värdet och betydelsen av dessa successiva anpassningar. Däremot kan
företagen troligen lättare se konsekvenserna av större engångsanpassningar vilka
kan resultera i förändrade intäkter och kostnader.

5.3.5 Makt- och beroendeförhållanden existerar

I samtliga relationer finner vi förekomsten av så kallade asymmetriska preferenser
då företagen har egna målsättningar och får antas agera för sitt eget bästa. Ett
tydligt exempel på detta är att Rimaster gärna vill leverera mer förädlade produkter
till BT, vilket är något som de inte fått gehör för ännu. BT kan därmed som köpare
sägas besitta en starkare position. Detta överensstämmer med Anthony &
Govindarajans (2001) resonemang att kunden oftare har en starkare ställning än
säljaren, vilket gör att leverantörerna måste ta hänsyn till kundernas krav och
intressen om denne vill få sina produkter sålda. Ett annat exempel på detta är att
BT förmådde Rimaster att flytta delar av sin produktion till Polen för att kunna
sänka sina kostnader.

ABB Robotics, BT och Lidköping Machine Tools har alternativa leverantörer till
sina produkter och skulle således kunna välja en annan leverantör om problem med
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nuvarande skulle uppstå. Detta innebär att trots att leverantörerna har nyttigheter
som kunderna önskar få tillgång till, finns alternativa försörjningsvägar till dessa,
vilket gör att kunderna har en viss maktposition. Trots att exempelvis Höörs Plåt
spelar en viktig roll för ABB Robotics verksamhet anser vi att företagets inflytande
är begränsat då ABB Robtics har fullgoda alternativ. Att kunden har en starkare
ställning speglas även i Rimasters uttalande om att det ofta är BT:s intressen som
går före i prisförhandlingar. BT jobbar med kostnadsreduceringar, vilket kan ses
som ett mål där Rimasters påverkan är begränsad. Om tillgången på kablage istället
varit begränsad eller om Rimaster agerat på en monopolistmarknad hade
situationen förmodligen sett annorlunda ut.

BT menar, till skillnad från de andra två givarna, att företaget alltid befinner sig i
ett beroendeförhållande till en duktig leverantör. Uttalandet överensstämmer med
teorin och vi är av åsikten att det stämmer för samtliga av våra studerade fall trots
att de inte uttryckligen upplever det så. Rimaster säger till exempel att BT är en
stor och viktig kund, men vill inte kalla det ett beroendeförhållande. Vi anser dock
att de anpassningar Rimaster genomfört mot BT kan tolkas som att företaget, i
teorins mening, är beroende av sin kund.

När makt och beroende betraktas i relationen Lidköping Machine Tools och
Nilsson & Son kan vi se att det maktförhållande som Gadde & Håkansson (1998)
hävdar är vanligt förekommande, existerar. Lidköping Machine Tools är en viktig
kund för Nilsson & Son och ger företaget en regelbunden inkomst, vilket gör att vi
anser att företaget är beroende av kunden. De anpassningar som tidigare
diskuterades speglar även vilken viktig kund Lidköping Machine Tools tycks vara
för Nilsson & Son. Företaget har försökt göra sig intressant hos Lidköping
Machine Tools genom att alltid prioritera företagets order, vilket kan ses som
företagets sätt att stärka relationen dem emellan, vilket vi anser ha lyckats.
Beroendeförhållandet behöver inte utgöras av något negativt utan kan betraktas
som en följd av gott samarbete som gör att båda företagen i paret vill behålla den
andra som samarbetspartner.

Enligt intressentmodellen, som diskuterades i avsnitt 3.1 i referensramen, måste
dock ABB Robotics, BT och Lidköping Machine Tools trots sin starka ställning ta
hänsyn till leverantörernas krav och intressen när de formulerar sina mål. Detta
innebär att även om kunden har en stark ställning så är den ändå beroende av
leverantörerna och kan inte ställa orimliga krav. Vi förmodar till exempel att ABB
Robotics inte skulle kunna tvinga Höörs Plåt att anställa svart arbetskraft eller
barnarbetare bara för att det har som mål att sänka sina kostnader. ABB Robotics
är mån om att Höörs Plåt skall få sina intressen och krav tillgodosedda så att
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företaget är villigt att stanna kvar som leverantör. Även Lidköping Machine Tools
pratar om vikten av en win-win situation och att företaget tjänar på att ha goda
relationer till Nilsson & Son.

Vi menar att utmärkelsen ”Årets leverantör” skulle kunna ses som en typ av
makthandling för att visa leverantörerna att det är kunderna som bestämmer när de
är nöjda med deras bidrag. Vi anser dock att utmärkelsen i viss utsträckning kan
stärka leverantörernas ställning då de får ett konkret bevis på att kunderna är måna
om att fortsätta samarbetet.

5.3.6 Välutvecklade samarbeten och konflikter

Samarbete förekommer på olika sätt i våra studerade relationer. Höörs Plåt uppger
att ABB Robotics använder det som ”bollplank” i olika sammanhang vilket stödjer
vårt konstaterande om att Höörs Plåt som leverantör besitter viktig kunskap. Att
Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son för en ständig dialog när det gäller
konstruktion av olika detaljer som skall tillverkas kan, enligt vår åsikt, ses som att
företagen har ett nära samarbete. Även om samarbetet fungerar bra går det
samtidigt att se en viss grad av konflikt mellan de båda företagen. Konflikterna är i
första hand i form av meningsskiljaktigheter när det gäller pris, vilket är fullt i
överensstämmelse med det som Jacobsen & Thorsvik (1998) kallar svårigheter
med att förena olika intressen. Båda företagen vill tjäna så mycket pengar som
möjligt vilket de agerar utifrån och därmed kan det konstateras att det i teorins
mening finns konflikter mellan Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son.

Att samarbetet fungerar bra tycks både BT och Rimaster vara eniga om. Rimaster
känner dock att ibland, vid prisförhandlingar, är BT den starkare parten och detta
kan ses som att en konflikt, enligt en teoretisk definition, uppstår där Rimaster ofta
får backa. Rimaster har gjort vissa anpassningar mot BT men tycks inte känna sig
onormalt styrda av BT.

5.3.7 Formella och muntliga avtal

Att relationerna mellan företagen pågått under en längre tid tyder på att en
ömsesidig trygghet har byggts upp. Det förekommer tillämpning av både muntliga
och skriftliga avtal mellan företagen. Att muntliga avtal förekommer i samtliga
relationer anser vi, i enligt med Gadde & Håkansson (1998), bevisa att relationerna
i stor utsträckning bygger på förtroende och inte på formalisering. Detta märks
bland annat i samarbetet mellan Lidköping Machine Tools och Nilsson & Son där
inköpsordern är det enda formella avtal som förekommer och dessutom sker vissa
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överenskommelser via telefonen. Vi anser att detta är ett tecken på att företagen
har ett starkt förtroende för varandra och att de litar på att respektive part skall
uppfylla sina löften.

5.3.8 Årets leverantör – en investering

Utmärkelsen ”Årets leverantör” kan sägas vara en del av den investering som
företagen gör i sina leverantörsrelationer. Även om inget av företagen upplever att
relationen mellan givare och mottagare förändrats radikalt så är det ändå en tydlig
markering på att samarbetet fungerar bra. Detta kan ses som en bekräftelse på att
kunden är nöjd med leverantörens arbete och önskar att samarbetet skall fortlöpa.
Effekten av utmärkelsen kan ses som positiv då det bör kunna antas att
utmärkelsen bidrar till att öka tryggheten och förtroendet företagen emellan. En
positiv effekt av goda leverantörsrelationer, vilket kan uppstå exempelvis genom
utmärkelsen, är att företagen därigenom kan uppnå ökade intäkter vilket kan antas
vara en del i ett företags strategi. Förutsättningen för detta är dock att företagen
utvecklar sin relation på olika sätt. Utmärkelsen och kostnader för administration
för resultatuppföljning kan enligt oss klassificeras som en intern kostnad för det
givande företaget. Vi ser utmärkelsen i kombination med resultatuppföljning och
feedback som en viktig del i uppföljningssteget i van Weeles (1994) inköpsprocess
och en möjlighet att öka motivationen hos leverantörerna.

5.4 Företagens profil och image

5.4.1 Givarnas profilering

Samtliga givare använder sig av leverantörsdagar för att informera leverantörerna
om utmärkelsen, vilket kan ses som ett medvetet val om vad de vill visa upp mot
sina leverantörer. BT förklarar exempelvis på sina leverantörsdagar varför
mätningarna av de olika parametrarna är viktiga, vilket kan ses som planerad
kommunikation. Vi anser att ju bättre uppfattning leverantörerna har om
betydelsen för givaren beträffande de bakomliggande målen, ju bättre förstår
leverantörerna prestigen i att erhålla utmärkelsen. Därför är det betydelsefullt att
givarna förmedlar varför det är viktigt att leverantörerna strävar efter just dessa
mål.
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5.4.2 Omvärldens bild av givaren är viktig

För att givarna skall kunna påverka leverantörerna att utvecklas i den riktning som
de önskar så måste givarna, enligt Gadde & Håkansson (1998), vara kända på ett
positivt sätt av mottagarna och parterna måste uppleva någon form av gemenskap.
Vi kan konstatera i samtliga fall att företagen har ett starkt förtroende för varandra
samt att parterna upplever att de har goda samarbeten.

Att givarna har en bra image är en förutsättning för att det skall finnas en mening
med att dela ut utmärkelsen. Inget företag skulle vilja ta emot en belöning från
någon som av omvärlden uppfattas som till exempel oetisk. Vi har tidigare
konstaterat att det är företagens inre stolthet och tillfredsställelse som utgör den
främsta belöningen. Detta innebär att givarnas image får en avgörande roll för hur
betydelsefyll utmärkelsen blir för mottagarna. Rimaster anser att BT är ett välskött
företag vilket gör att de blir stolta över att få utmärkelsen. Nilsson & Son ser
Lidköping Machine Tools som en respekterad kund och att de i och med
utmärkelsen möts av respekt och trovärdighet från sina egna kunder, vilket tyder på
att utmärkelsen anses vara betydelsefull även av omvärlden. Att det dessutom är
hård konkurrens om utmärkelsen kan ses som ett ytterligare bevis på att även andra
leverantörer har en god bild av givarna.

Att samtliga mottagare har plaketterna uppsatta på sina företag och att Rimaster
och Höörs Plåt använder utmärkelserna i direkta marknadsföringssammanhang
anser vi vara ytterligare tecken på att företagen är stolta över att förknippas med de
givande företagen. Att BT och Lidköping Machine Tools inte använder
utmärkelsen i marknadsföringssyfte och att ABB Robotics enbart använder den vid
förhandling med nya leverantörer, kan tolkas som att företagen inte instiftat
utmärkelsen i syfte att själva framstå i god dager.

5.4.3 Bilden av mottagaren förändras

Rimaster påpekar att ”Årets leverantör” inger trovärdighet och att många kunder
blir intresserade hur de arbetar med BT då utmärkelsen är ett kvitto på att
samarbetet fungerar bra. Det faktum att BT är ett stort, känt företag gör att
utmärkelsen blir uppmärksammad. Dessutom köper BT stora inköpsvolymer och
har ett nära samarbete med Rimaster vilket gör att utmärkelsen får ännu större
betydelse och påverkar omvärldens syn på Rimaster. Vi menar att utmärkelsen
troligtvis inte hade fått samma effekt för Rimasters image om givaren varit ett
okänt företag som köper kablage för 2000 kronor årligen. Nilsson & Son har fått
draghjälp av Lidköping Machine Tools utmärkelse att erhålla en ny order, men
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även mer oväntade följder som hjälp vid förhandlingar med banken gällande
beviljande av lån. Även här kan det förmodas att dessa konsekvenser inte uppstått
om det varit en av Nilsson & Sons mindre kunder som givit utmärkelsen.

Att mottagarna uppmärksammas i olika massmediala sammanhang medför även att
företaget får gratis publicitet både hos potentiella kunder och allmänheten.
Utmärkelsen kan exempelvis ses som en typ av referens av potentiella kunder då
den är ett tydligt bevis på att givaren är nöjd med leverantören. Att utmärkelsen
kan leda till nya order är enligt oss en bekräftelse på att ett gott rykte är en
värdefull affärstillgång. Eftersom samtliga givare har fastställda kriterier som
bygger på leverantörernas prestationer kan vi konstatera att Bailys (1998)
resonemang, om att ett gott rykte på industriella marknader ofta baseras på verkliga
prestationer, överensstämmer med våra studerade fall.
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6 SLUTSATSER

I detta kapitel summeras resultatet av vår undersökning och presenteras i form av
slutsatser. Dessa återkopplas till uppsatsens syfte för att påvisa att detta besvarats.

6.1 Givarens avsikter

De tre givarna som vi studerat har alla instiftat utmärkelsen ”Årets leverantör” som
ett sätt att uppmärksamma den leverantör som de upplever presterar bäst. Givarnas
avsikter är främst att uppmuntra och stimulera leverantörerna. Utmärkelsen är en
möjlighet för givarna att belöna de leverantörer som sköter sig bra och därmed
undvika att fokusera för mycket på sina ”problemleverantörer”.

Givarna har inga avsikter att ge mottagarna några direkta eller konkreta fördelar
med utmärkelsen, utan det blir istället viktigt att mottagaren upplever belöningen
som något positivt för att den skall fylla en funktion. Även om värdet på plaketten,
eventuella luncher och dylikt kan värderas i pengar hör inte detta till givarnas
huvudsakliga avsikt, utan det är äran och berömmelsen som utgör belöningen.
Utmärkelsen kan därför i samtliga av våra studerade fall främst karaktäriseras som
en inre, symbolisk belöning. Det gör att det är av vikt att givaren är ett
välrenommerat företag eftersom utmärkelsen antagligen inte skulle få samma
genomslagskraft om den kom från ett företag med dåligt rykte.

Att givarna har infört utmärkelsen ”Årets leverantör” kan tolkas som att de
uppmärksammat vikten av goda relationer med sina leverantörer och infört
utmärkelsen som en möjlighet att visa sin uppskattning inför deras prestationer.
Urvalsarbetet med utmärkelsen ”Årets leverantör” framstår som en billig och
relativt enkel process då de statistiska underlagen redan finns. Att högre
beslutsfattare och många personer inom organisationerna är involverade i
urvalsarbetet ser vi som att utmärkelsen är någonting som klassas som viktig hos
de givande företagen.



68

6.2 Konsekvenser för mottagaren

För mottagarna är utmärkelsen ”Årets leverantör” en bekräftelse på att de gör ett
tillfredställande arbete. Att bli utsedda till ”Årets leverantör” medför att
mottagarna får ett kvitto på att de är en tillförlitlig leverantör.

I de fall där det finns möjlighet för leverantörerna att erhålla utmärkelsen igen ger
den en extra motivationseffekt, då två av de studerade företagen uppger att de är
sporrade att försöka erhålla utmärkelsen igen. Detta gör att vi anser att givarna av
utmärkelsen ”Årets leverantör” bör låta sina leverantörer ha möjlighet att motta
utmärkelsen oavsett om de vunnit tidigare eller inte. Den leverantör som uppvisar
det bästa resultatet på uppställda kriterier under ett år skall också vara den som
erhåller utmärkelsen. Det är viktigt att kriterierna som leverantörerna skall uppfylla
är klart definierade och möjliga att uppnå för att deras motivation skall öka.

En väsentlig konsekvens av utmärkelsen är att mottagarna får olika former av
publicitet. Utmärkelsen är bevisligen av stor betydelse för mottagarna då den
används i marknadsföringssyfte av företagen i mer eller mindre organiserad form.
Mottagarna upplever att de i och med utmärkelsen får ett bättre bemötande från
omvärlden. Erhållandet av utmärkelsen kan generera nya kundkontakter och order,
men även resultera i mer oanade konsekvenser som att lättare få banklån beviljade.

6.3 Parternas relation

Utmärkelsen kan ses som en del i den ökade medvetenheten från givarnas sida att
deras leverantörer besitter viktig kunskap om olika produktområden som det gäller
att ta tillvara på. Utmärkelsen är i kombination med feedback till leverantörerna ett
sätt för givarna att visa sin uppskattning inför leverantörernas prestationer. I
samtliga relationer kan vi konstatera att företagen hade mycket nära och goda
samarbeten innan utmärkelsen utdelades.

I våra studerade relationer kan vi urskilja att leverantörerna har genomfört olika
former av anpassningar mot sina kunder. Vi kan därmed anta att något som
underlättar möjligheterna att bli utsedd till ”Årets leverantör” är om leverantören
samarbetar med sin kund och är lyhörd för kundens önskemål.

Vi kan även konstatera att i de studerade relationerna är det givarna, i egenskap av
kunder, som är de starkare parterna. Utmärkelsen ”Årets leverantör” kan betraktas
som ett maktmedel för givarna för att påvisa vad de kräver av sina leverantörer och
när de är nöjda med leverantörernas prestationer. Samtidigt går det inte att
negligera mottagarna ställning då givarna är beroende av skickliga leverantörer.
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Om ett företag erhåller utmärkelsen ”Årets leverantör” kan det antas att dess
ställning stärks då denne fått en bekräftelse på att dess prestationer är
tillfredställande.

Utmärkelsen har inte påverkat relationerna i någon större utsträckning vilket vi
anser bero på att företagen hade goda samarbeten redan innan utmärkelsen delades
ut. Utmärkelsen kan dock sägas representera en bekräftelse på det goda samarbetet
parterna emellan och att kunderna önskar att samarbetet med respektive leverantör
skall fortsätta även i framtiden.
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APPENDIX I

FRÅGOR TILL GIVAREN

Uppgifter om företaget

1. Antal anställda?
2. Antal leverantörer?

Vi vill även gärna ta del av företagets historik, affärsidé, finansiell information etc.
Finns denna information skriftligt går det alldeles utmärkt.

Frågor beträffande utmärkelsen

3. Hur länge har ni delat ut utmärkelsen?
4. Vad är era avsikter med att dela ut utmärkelsen?
5. Vem/vilka (vilken befattning) är ansvarig(a) för utmärkelsen Årets leverantör?
6. Hur många personer på ert företag är involverade i urvalsprocessen?
7. Vilka kriterier baseras utmärkelsen på?
8. Hur rangordnar ni kriterierna? Vilka är viktigast?
9. Vad innebär utmärkelsen mer konkret? Vad består ”priset” av?
10. Har ni någon uppskattad kostnad för utmärkelsen?
11. Har alla era leverantörer möjlighet att erhålla utmärkelsen?
12. Är avsikten att olika företag skall få ta emot utmärkelsen varje år?
13. Hur sprider ni information till leverantörerna om att utmärkelsen existerar?
14. Tillkännager ni vad ni förväntar er av era leverantörer för att de skall kunna

erhålla utmärkelsen? Om ja, hur?
15. Hur tillkännages vinnaren?
16. Hur och var delas utmärkelsen ut?
17. Meddelar ni övriga leverantörer vem som erhållit utmärkelsen?
18. Vilka upplever ni vara de största fördelarna med utmärkelsen?
19. Ser ni några nackdelar med att dela ut utmärkelsen?
20. Använder ni utmärkelsen i marknadsföringssyfte?
21. Vad tror ni att utmärkelsen betyder för mottagaren?



APPENDIX I

Specifikt för Er relation med mottagare X

22. Hur stor del av er totala inköpsvolym står X för?
23. Vad är det för typ av produkter som de förser er med?
24. Har ni alternativa leverantörer av de produkter ni köper in från X?
25. Hur länge har ni haft X som leverantör?
26. Hanterar ni X på något unikt eller speciellt sätt, och sådana fall inom vilka

områden?
27. Upplever ni att ni befinner er i ett beroendeförhållande gentemot X?
28. Använder ni er av formaliserade avtal eller är det mycket ni kommer överens

om muntligt?
29. Har ni upplevt att ni och X har haft intressemotsättningar vid något tillfälle?
30. Bygger ert samarbete mycket på förtroende?
31. Hur kom det sig att just X vann utmärkelsen vid detta tillfälle?
32. Hur löd motiveringen?
33. Upplever ni att relationen med X förändras efter utmärkelsen och i sådan fall,

hur ?



APPENDIX II

FRÅGOR TILL MOTTAGAREN

Generella uppgifter om Ert företag

1. Antal anställda?
2. Antal kunder?

Vi vill även gärna ta del av företagets historik, affärsidé, finansiell information etc.
Finns denna information skriftligt går det alldeles utmärkt.

Frågor om er relation till givaren X

3. Hur stor del av er totala försäljningsvolym står X för?
4. Vad är det för typ av produkter som ni förser X med?
5. Hur länge har ni haft X som kund?
6. Hanterar ni X på något unikt eller speciellt sätt? Om ja, inom vilka områden?
7. Upplever ni att ni befinner er i ett beroendeförhållande gentemot X?
8. Använder ni er av formaliserade avtal eller kommer ni överens om saker

muntligt?
9. Har ni upplevt att ni och X har haft olika intressemotsättningar vid något

tillfälle?
10. Har ni ett starkt förtroende för X?

Frågor om utmärkelsen ”Årets leverantör”

11. När erhöll ni X utmärkelse ”Årets leverantör”?
12. Hur fick ni information om att utmärkelsen existerade?
13. Visste ni vilka kriterier ni skulle uppfylla för att erhålla utmärkelsen?
14. Agerade ni medvetet för att försöka erhålla utmärkelsen och i sådana fall, hur?
15. Hur delades utmärkelsen ut? Vilka deltog?
16. Hur har ni visat er uppskattning till era anställda i och med att ni erhöll

utmärkelsen?
17. Beskriv er inställning till utmärkelsen? Hur betydelsefull är den för er?
18. Vad har utmärkelsen inneburit för er relation med X?
19. Vad har utmärkelsen inneburit för er relation med andra kunder?
20. Använder ni utmärkelsen i marknadsföringssyfte?


