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1 INLEDNING

I detta inledande kapitel ges läsaren en inblick i det ämne som denna studie
behandlar. Vidare åskådliggör vi studiens relevans i den efterföljande
problemdiskussionen. Därefter framställs det syfte som vi önskar uppfylla
samt de undersökningsfrågor vi avser att besvara för att uppfylla syftet. Vi
återger slutligen studiens fokus. 

1.1 Bakgrund

“…buying firms may be able to raise suppliers’ performance
significantly by expecting more from suppliers, communicating
those expectations, and actively participating in the efforts.”

(Krause & Ellram, 1997, s.51)

Företag har i allt större utsträckning börjat se möjligheterna att öka
konkurrenskraften i alla led av förädlingskedjan i och med att Supply Chain
Management-filosofin har börjat sprida sig i företagsvärlden. Den
framtidsvision som denna filosofi återkommande speglar är att företag
genom ett integrerat tanke- och arbetssätt kommer att kunna uppnå
konkurrensfördelar i form av lägre kostnader och ett ökat kundvärde. (exv.
Christopher, 1998; Mattsson, 1999) Detta står i motsats till hur företag
traditionellt har agerat eftersom kund- och leverantörsföretag inte tidigare
försökt inverka på varandras tanke- och arbetssätt utan de har betraktat sig
som fristående från varandra (Gadde & Håkansson, 1998). Företag har ofta
fokuserat på att utveckla och optimera de egna prestationerna och den egna
delen av förädlingskedjan för att erhålla största möjliga lönsamhet. Denna
suboptimering har ofta resulterat i att företag har tjänat pengar på att
försämra situationen för andra företag längs förädlingskedjan och därmed
har en del av slutproduktens konkurrenskraft gått förlorad. (Christopher,
1998) 

Att en slutprodukts konkurrenskraft delvis går förlorad är ohållbart i dagens
allt hårdare konkurrens. Den hårdnande konkurrensen har därför medfört
ett behov av att gemensamt ta till vara på all den konkurrenskraft som varje
led i flödeskedjan kan åstadkomma. (Christopher, 1998) Samtidigt har
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leverantörernas betydelse växt till följd av den ökade specialiseringen,
vilken har resulterat i att inköpsarbetet idag omfattar produkter som är mer
komplexa och har ett högre teknikinnehåll än vad de haft tidigare.
(Axelsson & Laage-Hellman, 1991) 

Flera stora produktionsföretag har, med ovanstående som bakgrund, börjat
dela med sig av beprövade tanke- och arbetssätt i förädlingskedjan genom
leverantörsutveckling för företagets leverantörer, vilket är något som vi
kommer att utveckla och förklara senare i rapporten. Denna utveckling har
i flera fall visat sig ge positiva förändringar både vad gäller det köpande
såväl som det levererande företagets prestationsförmåga. (Christopher,
1998; Rich & Hines, 1997; Persson & Virum, 1998) 

1.2 Problemdiskussion

1.2.1 Generell problematik
När företag söker komparativa fördelar genom att på ett mer verkningsfullt
sätt anpassa sig efter kundernas behov sprider sig förändringarna bakåt i
förädlingskedjan. Detta ställer således krav på företagens leverantörer.
Leverantörerna måste därför vara beredda att acceptera stora
organisatoriska förändringar och ofta i en snabbare takt än vad de varit
vana vid tidigare (Rich & Hines, 1997; Persson & Virum, 1998; Baily et al,
1998). Det är emellertid inte alla leverantörer som klarar av att anpassa sig
till de nya krav som kunderna ställer på dem och detta kan i vissa fall
resultera i att kundföretagen erbjuder leverantörerna hjälp med att förändra
verksamheten (Persson & Virum, 1998).

Ett allt vanligare sätt att få till stånd de förändringar som kundföretag söker
hos leverantörerna är att etablera så kallade utvecklingsprogram. Dessa
program innefattar oftast ett åtagande från kundföretagen att hjälpa
leverantörerna att uppnå bättre prestationer, vilket ofta görs genom att
kundföretag delar med sig av de egna tanke- och arbetssätten. (Beaumont et
al., 1996) Enligt Persson & Virum (1998) skapar leverantörsutveckling i de
flesta fall vinstmöjligheter för båda parter (Persson & Virum, 1998). För
leverantörerna är dock dessa vinstmöjligheter inte alltid lika uppenbara som
för kundföretaget, vilket ofta medför att kundföretaget måste argumentera
för vilka fördelar ett genomgånget program kan innebära. Om
kundföretaget inte har dessa argument kan det vara svårt att få leverantören
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att delta engagerat i utvecklingsarbetet. (Hall, 1983; Persson & Virum,
1998; Krause & Ellram, 1997)

Flera företag som genomfört utvecklingsprogram tillsammans med
leverantörer uttrycker ett missnöje över att önskade effekter har uteblivit,
men även att det har varit svårt att få reda på vilka förändringar som
verkligen kommit till stånd hos leverantörerna. (Krause & Ellram, 1997)
Det är med andra ord en vanlig uppfattning bland stora kundföretag att det
är svårt att mäta vilka effekter som i själva verket kan komma till följd av
ett utvecklingsprogram. 

1.2.2 Problematiken ur Scanias perspektiv 
Scania är ett stort produktionsföretag som använder sig av
utvecklingsprogram för de egna leverantörerna och även Scania måste
hantera ovanstående problematik. Det är vanligt att Scania argumenterar
med leverantörerna om varför de skall gå med i utvecklingsprogrammet.
Scania anser att det är viktigt att kunna påvisa för leverantörerna vad
utvecklingsprogrammen kan ge för förändringar i deras prestationsförmåga,
vilket Scania inte till fullo kan göra i dagsläget. Därför uppger Scania att
det skulle underlätta argumentationen att få med leverantörer i
utvecklingsprogrammen om dessa effekter fanns dokumenterade. Scania
anser även att det skulle underlätta arbetet med att få till stånd förändringar
hos leverantörerna om de kunde få mer konkreta exempel på vad
utvecklingsprogrammet kan ge för effekter hos dem. (Persson, Senior
Consultant SCD)

”Om vi kan visa att det för med sig positiva effekter skulle det
sporra leverantören att driva sin förändringsprocess mer
engagerat.”

(Juhlin, Consultant SCD) 

Den uppföljning som idag sker av utvecklingsarbetet görs främst genom
Scanias interna variabler som exempelvis antal fel på levererade artiklar
när det gäller kvaliteten. Dessa säger en del om den produkt som
leverantören förser Scania med men dessa nyckeltal visar inte vad som
föranlett förändringen och vad som har skett i leverantörens verksamhet.
(Persson, Senior Consultant SCD)
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Vår studie

Slutkund

Leverantör
led 1

Leverantör
led 2

Åter-
försäljare

SCANIA

Leverantör
led 2

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att utreda vilka effekter som eftersträvas och
erhålls när stora produktionsföretag, genom utvecklingsprogram, bedriver
leverantörsutveckling.

För att uppfylla detta syfte ämnar vi besvara nedanstående tre
undersökningsfrågor:

•  Vilka är motiven bakom stora produktionsföretags
leverantörsutveckling?

•  Vilka beståndsdelar ingår i stora produktionsföretags
utvecklingsprogram?

•  Vilka effekter föranleder leverantörsutveckling hos leverantörerna?

1.4 Studiens fokus
När vi i denna studie undersöker leverantörsutveckling avses den
utveckling som utförs hos leverantörer, som står i direkt förbindelse med
det köpande företaget som i detta fall är Scania. De leverantörer som vi
ämnar inkludera i denna undersökning är därmed de som ingår i första ledet
innan Scania i förädlingskedjan. Bilden nedan visar en schematisk bild av
en enkel förädlingskedja samt vilken del av denna som ligger i fokus i
denna studie. 

Figur 1.4: Studiens fokus
Vår illustration
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2 METODDISKUSSION

Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för denna studie och vi ger här
en kort förklaring av begreppet effekter, vilket är centralt i denna
underökning. Vi beskriver även vår syn på leverantörer,
leverantörsutveckling och den i studien använda metoden samt
undersökningens genomförande. Detta gör vi för att läsaren skall kunna
bedöma vikten av de resultat som vi presenterar i denna uppsats.

2.1 Metodsyn

2.1.1 Effekt som begrepp
Goldkuhl & Röstlinger (1988) är två kända namn inom området
förändringsarbete och dessa författare har länge arbetat med att utreda
orsak-effekt samband. I deras litteratur beskrivs begreppet effekt som ett
utfall av en eller flera handlingar. Orsaken är därmed handlingen eller
handlingarna och utfallet är följaktligen effekten. När vi i denna uppsats
använder begreppet effekt avser vi därför utfallet av en eller flera
handlingar som vidtagits under ett utvecklingsprogram. Orsakerna till
effekterna är således de handlingar som utförts under programmen. Vi vill i
denna uppsats även gå ett steg längre och se bakom handlingarna och
beskriva vad det är som ger handlingarna dess riktning, det vill säga vad
som är motivet till dessa handlingar. Därför kommer vi även att beskriva
vilka motiv som stora produktionsföretag har med de handlingar som ingår
i utvecklingsprogram. 

2.1.2 Vår syn på leverantörsutveckling 
Vår uppfattning är att en individs syn på en företeelse påverkas av dennes
individuella erfarenheter och föreställningar. Vi anser således, i linje med
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), att två personer inte upplever och
tolkar en given situation på samma sätt, vilket följaktligen medför att
förståelsen för en specifik företeelse ligger i betraktarens ögon. Vi hävdar
därmed att leverantörsutveckling, vilket vi studerar i denna undersökning,
endast kan beskrivas subjektivt eftersom upplevelserna runt den filtreras
genom individens bakgrund och värderingar. Vi anser således att
leverantörsutveckling kan uppfattas på skilda sätt av olika individer och att
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den därmed är en produkt av de anställdas egna sinnen och tolkningar.
Vidare är vår åsikt att vår egen interaktion med de anställda, under våra
intervjuer på studiens fallföretag och dennes leverantörer, skapar den bild
av leverantörsutveckling som vi kallar för verkligheten. Vi anser därmed att
vi gemensamt med de personer som vi intervjuat skapar den verklighet som
vi försöker återge i denna studie. Detta sätt att se på en företeelse i
omvärlden brukar benämnas som socialkonstruktionistiskt, det vill säga att
världen ses som en konstruktion av individuella föreställningar (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1999; Arbnor & Bjerke, 1994). 

2.1.3 Att frambringa kunskap om leverantörsutveckling
Vi anser, likt Nonaka & Takeuchi (1995), att kunskap till skillnad från data
och information präglas av en individs tolkningar och erfarenheter. Den
kunskap som fallföretaget och leverantörerna har förmedlat till oss
författare är deras tolkning av de data och den information som är en del av
deras arbetssituation. Denna kunskap blir sedan till data och information
när de förmedlar denna vidare till oss. Informationen präglas sedan av våra
tolkningar och erfarenheter. Detta sätt att förhålla sig till information och
kunskap kan liknas vid vad Chalmers (1995) benämner som en
individualistisk syn på kunskap. Denne författare hävdar vidare att om
individualistisk kunskap skall kunna räknas som verklig kunskap måste det
gå att rättfärdiga individens tolkningar. Vad Chalmers (1995) vill säga med
detta är att tolkningar måste kunna beläggas för att kunna klassas som
korrekta. För att göra denna bedömning och kunna rättfärdiga ett påstående
krävs emellertid att hänvisning görs till andras, redan gjorda, tolkningar
(Chalmers, 1995). Med det synsätt som vi har innebär detta således att den
kunskap som vi dokumenterar och ämnar belägga som korrekta präglas av
föreställningar som härstammar från våra egna och intervjupersonernas
subjektiva föreställningsramar. 

Vi vill med ovanstående resonemang belysa att vår inställning är att det
inte finns någon absolut kunskap om leverantörer och leverantörs-
utveckling, utan att alla försök att vara objektiv kommer i slutänden att
grunda sig på någon individs subjektiva tolkning. Diskussionen vi fört ovan
går i linje med det hermeneutiska sättet att se på kunskap. Inom
hermeneutiken, eller ”tolkningsläran” som den även kallas, tolkar individer
som utför en studie ständigt det de observerar och sinnesintrycken är alltid
influerade av deras förförståelse för den studerade företeelsen (Gilje &
Grimen, 1992; Holme & Solvang, 1997; Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1999). Även vi är av åsikten att våra sinnesintryck är influerade av vår
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förförståelse. Detta inverkar på utfallet av denna studie eftersom vi har
skapat oss specifika referensramar genom vår utbildning, våra
arbetslivserfarenheter men även genom vårt sociala umgänge på fritiden.
Vi anser, i linje med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999), att dessa
erfarenheter ej går att bortse ifrån.

Gilje & Grimen (1992) framhåller även att hermeneutiken till stora delar
bygger på holismen som innebär att en individs kunskap om omvärlden kan
ses som en sammanhängande helhet. I holismen är det viktigt att inte bara
ta hänsyn till den företeelse som studeras, och forskarens förförståelse, utan
även den kontext som företeelsen studeras i. (Gilje & Grimen, 1992) Vi
anser även vi att den kontext som leverantörsutveckling studeras i är viktig
för förståelsen. Vi har därför valt att åskådliggöra en del av denna kontext
genom att visa på förhållandet mellan fallföretaget och leverantörerna.
Detta har vi gjort genom att till exempel påvisa det beroendeförhållande
som parterna har till varandra. Läsaren kan se detta förhållande delvis
genom Kraljics (1983) leverantörsmatris som behandlas i denna uppsats. 

2.1.4 Angreppssätt för kunskapsgenerering
Vi har i denna studie tagit utgångspunkt i hur leverantörsutveckling bedrivs
i verkligheten för att sluta oss till mer generella teorier rörande effekterna
av denna företeelse. Detta sätt att bedriva en studie kan liknas vid vad
Arbnor & Bjerke (1994) och Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999)
beskriver som ett induktivt angreppssätt . Dessa författare gör gällande att
forskaren vid en induktiv studie utgår från verkligheten och försöker finna
mönster och tendenser i verkligheten som kan gälla mer generellt än för
bara den specifika studien. Vår studie har dock inte en fullständigt induktiv
ansats utan den kommer att ha vissa inslag av, vad Chalmers (1995) och
Gilje & Grimen (1992) kallar, logisk deduktiv slutledning. Författarna
framhåller att etablerade föreställningar tillsammans med empiriska
observationer kan utgöra premisser för slutsatser. Vi kommer därmed i
vissa fall att hänge oss åt viss härledning med hjälp av de teorier som
läsaren kan återfinna i referensramen. Dessa teorier kommer att,
tillsammans med den insamlade empirin, utgöra premisser för vissa av våra
resonemang. Vi vill dock understryka att vår studie främst kännetecknas av
det induktiva angreppssättet eftersom vi regelbundet sökt efter tendenser
och mönster utifrån det empiriska material som vi samlat in under studiens
gång. 
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En strikt induktiv ansats kräver, enligt Chalmers (1995), att ett stort antal
fall studeras under lång tid och vid en rad olika förhållanden. Att studera ett
ansenligt antal företag på detta sätt är också ett krav för att forskaren skall
kunna dra universella slutsatser ur en studie (Chalmers, 1995). I denna
studie skulle en universell generalisering innebära att vi drar slutsatser om
effekterna av leverantörsutveckling i alla företag, i alla branscher, i alla
länder och under alla förhållanden. Vi anser emellertid att detta inte är
möjligt utifrån denna studie. Vi sluter oss därför till Chalmers (1995) syn
på generaliserbarheten och hävdar därmed att vi inte kommer att kunna
göra universella påståenden rörande effekterna av leverantörsutveckling. 

Vi anser dock, likt Lundahl & Skärvad (1999) och Eriksson &
Wiedersheim-Paul (1999), att det är möjligt att göra jämförelser och
därefter dra vissa generella slutsatser utifrån ett färre antal observationer.
Vi vill hävda att vi, utifrån denna studie, kan se vissa tendenser och
mönster gällande leverantörsutveckling. Trots att vi ämnar belysa denna
företeelse under vissa situationsspecifika förhållanden är vår åsikt att de
slutsatser vi kommer fram till åskådliggör vissa mönster och tendenser som
skulle kunna gå att finna även i andra branscher under andra
förutsättningar. Av denna anledning ser vi det som betydelsefullt att
frambringa en teoretisk diskussion kring det problemområde som denna
uppsats behandlar. 

2.2 Metod för data och informationsinsamling

2.2.1 En kvalitativ fallstudie
Ett vanligt sätt att utföra studier på är att djupgående studera enskilda fall,
vilket brukar benämnas som fallstudier (Lekvall & Wahlbin, 2001).
Kännetecknande för en sådan studie är att den görs på ett avgränsat system,
i form av en specifik företeelse. Denna företeelse som, enligt Merriam
(1994), kan vara exempelvis en händelse är i denna studie ett genomfört
utvecklingsprogram. Yin (1994) beskriver en fallstudie som en empirisk
undersökning av ett samtida fenomen i dess verkliga miljö där forskaren
genom att koncentrera forskningen på en enda företeelse strävar efter att
klarlägga viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen i fråga. Forskaren
söker då efter gemensamma mönster i de undersökta fallen (Lundahl &
Skärvad, 1999). För att erhålla relevant data för denna studie ansåg vi att ett
tillvägagångssätt som kan liknas vid fallstudier var att föredra. Detta
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eftersom vi ämnar gå på djupet av hur leverantörsutveckling bedrivs och
samtidigt försöka uttyda generella effekter av leverantörsutveckling. 

Vi anser även att kvalitativ data och informationsinsamling är att föredra i
denna studie. Detta eftersom flera av de områden som vi avser att
undersöka har rötter i ”mjuka” variabler som är svåra eller till och med
omöjliga att kvantifiera. Med en kvalitativ studie har vi som forskare
möjlighet att fånga även mjuka variabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
1999). En kvalitativ metod ger oss därmed möjligheten att gå djupare i vår
data och informationsinsamling. Vi anser även, i enlighet med Eriksson &
Wiedersheim-Paul (1999), att en kvalitativ studie är att föredra eftersom vi
avser att beskriva uppkomna effekter av ett antal händelser. Dessa
händelser är i denna studie de moment som innefattas i fallföretagets
utvecklingsprogram. Lundahl & Skärvad (1999) konstaterar vidare att
kvalitativa data ofta innehåller kvantitativa data, det vill säga ”hård” data
och information. De hävdar därför att även en kvalitativ insamling av data
och information ofta innehåller kvantitativa inslag. Detta kommer läsaren
att kunna se även i denna studie då de anställda hos de utvalda
leverantörerna vid flera tillfällen exemplifierar förändringar i verksamheten
med procentsatser för att åskådliggöra vilka effekter som kommit av ett
utvecklingsprogram. 

2.2.2 Intervjuer
Språk och dialog är de främsta medlen för data och informationsinsamling i
den hermeneutiska forskningsinriktningen (Patel & Davidson, 1994;
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Andersen & Gamdrup (1994) hävdar
även att personliga intervjuer ger en hög tillförlitlighet i informations-
insamlingen. Personliga intervjuer ger en möjlighet att ta del av intervju-
personens agerande, såväl i handling som i tal och därigenom fånga
intervjupersonens intentioner och förklaringar på ett tillförlitligt sätt
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999). Detta är faktorer som vi tagit
hänsyn till då vi valt personliga intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi
anser att vi på detta sätt erhåller en mer nyanserad bild av leverantörs-
utveckling som företeelse eftersom vi har möjlighet att fånga både mjuka
och hårda variabler. Vi anser även att personliga intervjuer var nödvändiga
för att vi skulle kunna ta del av hur fallföretaget genomför
leverantörsutveckling men även för att kunna ta del av leverantörernas syn
på hur leverantörsutveckling förändrar deras situation. Den information
som vi samlat in genom dessa intervjuer utgör studiens primärdata. Detta
eftersom det är frågan om sådan data som inte tidigare varit dokumenterad
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och som insamlats av forskaren genom exempelvis intervjuer eller
observationer i en specifik undersökning. (Lekvall & Wahlbin, 2001;
Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

2.3 Studiens genomförande

2.3.1 Litteraturstudier
Vi har sedan en längre tid haft ett intresse av att utföra en studie av kund-
leverantörsrelationer. I ett första skede gällde det därför att hitta ett
problemområde som inte var välutforskat tidigare och som därmed
möjliggjorde att vår studie kunde utgöra ett bidrag till forskningen. Av
denna anledning började vi vår undersökning genom litteraturstudier.
Genom våra litteraturstudier fick vi klart för oss den komplexa problematik
som finns med leverantörsutveckling.  

När vi skulle börja att leta efter relevant litteratur inledde vi med att söka
på ämnet leverantörsutveckling. Vi blev emellertid snabbt varse om att
detta område till stor del saknade omfattande litteratur.  Vi valde därför att
utgå från generell litteratur om inköp, Supply Chain Management och
leverantörsrelationer. Genom denna litteratur fann vi värdefulla
hänvisningar till forskningsartiklar och mer specifik litteratur i ämnet
leverantörsutveckling. Detta sätt att bedriva litteraturstudier
överensstämmer med hur Andersen & Gamdrup (1994) rekommenderar att
litteraturstudier skall bedrivas. Dessa författare framhåller att detta
tillvägagångssätt ger den bredaste möjliga täckningen av det studerade
området samtidigt som forskaren har möjligheten att finna värdefulla
hänvisningar till äldre och mer specifik litteratur. 

2.3.2 Val av fallföretag
Vi har i denna studie valt att skilja på vad vi kallar fallföretag respektive
leverantörer. Fallföretaget är i denna studie det företag där vi studerar
motiven bakom leverantörsutveckling samt vilka beståndsdelar som ingår i
utvecklingsprogram. Leverantörerna är de företag där vi studerar effekterna
av de genomförda utvecklingsprogrammen. 

Enligt Krause & Ellram (1997) utförs leverantörsutveckling i första hand
av stora produktionsföretag. Leverantörerna har även fått en allt viktigare
roll hos dessa företag eftersom deras verksamhet i allt högre utsträckning
utkontrakteras, vilket föranleder att en större del av företagets omsättning
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går till leverantörerna i form av köpta produkter eller tjänster (Herbig &
Bradley, 1995). Med detta i åtanke beslutade vi oss för att studera stora
produktionsföretag. Ytterligare en faktor som vi tog hänsyn till vid vårt val
var att fallföretaget skulle ha ett väl dokumenterat och erkänt utvecklat
arbetssätt kring leverantörsutveckling. Utifrån tidigare nämnda faktorer
sonderade vi marknaden efter företag som uppfyllde dessa krav. 

Kontakt togs med ett antal företag som uppfyllde kraven och bland dessa
visade sig Scania och Electrolux intresserade att delta i vår studie. Vår
första design av studien innefattade därför en benchmarking av de effekter
som uppnåtts av företagens utvecklingsprogram. Efter ytterligare kontakt
med Electrolux visade det sig emellertid att det utvecklingsprogram som de
tidigare hade haft nu var nedlagt. De hade nappat på vårt uppsatsämne för
att de var i startgroparna att starta ett nytt program och de ansåg därför att
vårt ämnesval var av intresse. De saknade dock leverantörer som
genomgått det nya utvecklingsprogrammet och det gamla utvecklings-
programmet låg för långt tillbaks i tiden för att det skulle vara intressant för
vår studie. Vi bestämde oss därför för att göra en studie med enbart Scania
och efter ett par möten med företrädare för Scania inleddes ett samarbete. 

Antalet fall som studeras är en avvägning som forskaren måste göra mellan
djup och bredd i studien och en fallstudie kan utföras med ett eller flera fall
(Eisenhart, 1989). Vi har valt att gå på djupet i denna studie och har därför
valt ett fallföretag för att besvara våra första två undersökningsfrågor. Den
andra som har störst fokus i denna uppsats har vi valt att undersöka hos
flera leverantörer. 

2.3.3 Val av leverantörer
När vi nu hade ett fallföretag var nästa steg att välja ett antal leverantörer
att studera. Att stora produktionsföretag kräver viss anpassning av
leverantörerna har vi nämnt tidigare. Vi nämnde även att det många gånger
finns ett behov av leverantörsutveckling hos främst de mindre
leverantörerna eftersom de i större utsträckning saknar resurser att plöja ner
i verksamheten för till exempel utbildning och nyinvesteringar. (Persson &
Virum, 1998) Vårt val av leverantörer föll med detta som bakgrund på
leverantörer som är betydligt mindre än Scania. Ett annat kriterium för de
leverantörerna vi valde var att de skulle ha fullföljt Scanias
utvecklingsprogram. Ytterligare ett kriterium i urvalet av leverantörer var
att en viss tid skulle ha fortlöpt sedan programmet avslutades eftersom vi
ämnade undersöka eventuella förändringar i leverantörens situation. Vi
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bestämde att ett år kunde vara en lämplig tidsrymd eftersom leverantörerna
då, enligt vår uppfattning, skulle ha fått viss distans till programmet och att
de då bättre kunde avgöra vilka faktiska förändringar som också ägt rum.
Vår uppfattning var även att med en längre tidsrymd fanns risk för att vissa
förändringar fallit i glömska samt att personal slutat.

Från det knappa fyrtiotal leverantörer som genomgått eller påbörjat Scanias
utvecklingsprogram kvarstod åtta leverantörer som uppfyllde kriterierna.
Antalet leverantörer som skulle studeras var inte bestämt i utgångsskedet.
När den tredje leverantören hade intervjuats upplevde vi att vi inte fick
någon ny information. Vi hade således nått något som kan liknas vid vad
Merriam (1994) definierar som empirisk mättnad. Detta innebar att vi vid
våra intervjuer fick svar som bekräftade redan erhållna svar och vi tog
därför beslutet att ytterligare intervjuer med leverantörer inte skulle tillföra
studien särskilt mycket ny information. 

2.3.4 Val av intervjupersoner
Vårt val av intervjupersoner hos fallföretaget bestämdes utifrån två kriterier
som vi fann relevanta, nämligen att personerna besatt kunskap och
erfarenhet rörande vårt undersökningsområde. Vi intervjuade därför hos
fallföretaget främst personer från Supply Chain Development (SCD)
avdelningen som driver utvecklingsprogrammet. Vi intervjuade även
anställda på inköpsavdelningen. Vi fortsatte våra intervjuer tills vi ansåg att
vi hade erhållit empiri för att kunna analysera och besvara våra två första
undersökningsfrågor. Sammanlagt summerade det till fyra personer från
SCD-avdelningen och två personer från inköpsavdelningen.

När vi valde intervjupersoner hos leverantörerna hade vi ett ytterligare
kriterium, nämligen att intervjupersonerna tillsammans skulle representera
ett tvärsnitt av företaget. Vi valde därför ut fem olika befattningar hos
leverantörerna, från operatör till ledning, som vi genomförde intervjuerna
med. Detta gjorde vi för få en bättre bild av vad anställda från olika delar i
organisationen anser att utvecklingsprogrammet resulterat i för effekter. Vi
använde därmed denna metodik för att vi skulle ha möjlighet att komma åt
alla potentiella effektområden. Vi anser vidare att detta sätt att välja
intervjupersoner reducerar subjektiviteten eftersom vi har möjlighet att få
flera intervjupersoners syn på hur situationen har förändrats efter
utvecklingsprogrammet. 
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2.3.5 Utformning av intervjuguide
När vi bestämt oss för vilka intervjupersoner vi skulle intervjua började vi
utforma intervjuernas uppbyggnad samt intervjuguiden. Vi använde oss av
två olika intervjuguider eftersom undersökningsområdena såg olika ut för
fallföretaget respektive leverantörerna. Intervjuguiderna finns återgivna i
bilaga 1 och 2 och grundar sig delvis på de teorier och modeller som tas
upp i referensramen. Vi utformade våra intervjuguider med övergripande
frågeområden. Vår avsikt med att använda en intervjuguide med
övergripande frågor var att få ett friare intervjusamtal där intervjupersonen
inte blev styrd av våra frågor och där intervjusituationen gav oss
möjligheten att uttyda intervjupersonens egna värderingar, åsikter och
föreställningar. Detta går i linje med Kvales (1997) åsikt om hur en intervju
skall genomföras då denne anser att intervjun skall utgå från vissa
förutbestämda områden inom vilka intervjuaren skall guida den intervjuade
utan att styra den intervjuades åsikter. När vi hade utformat intervjuguiden
lät vi olika personer granska och kommentera intervjuguiden för att vi
skulle vara säkra på att våra frågeområden var relevanta för studien.
Därefter gjorde vi några förändringar i våra intervjuguider.

Ungefär en vecka innan intervjuerna genomfördes skickade e-post till
intervjupersonerna. Denna e-post innehöll intervjuguiden, studiens syfte
samt varför intervjupersonen var intressant för vår studie. Detta
tillvägagångssätt anser Kvale (1997) ökar sannolikheten att de avger mer
korrekta och precisa svar. Vår avsikt var också att få intervjupersonen att
känna sig utvald och att dennes deltagande var av största vikt för vår studie.
Känslan av deltagande hos intervjupersonen leder oftast till ökad precision
och tillförlitlighet i dennes svar (Ekholm & Fransson, 1984). Vi
informerade även leverantörerna att insamlad data och information skulle
behandlas konfidentiellt både, vad gällde företagsnamn och
intervjupersonernas namn. 

2.3.6 Intervjuernas genomförande
Samtliga intervjuer vi gjorde genomfördes på intervjupersonernas
arbetsplatser. Vi var båda två närvarande vid samtliga intervjuer. Detta
medförde att vi hade möjlighet att  växelvis föra dialogen med
intervjupersonerna samtidigt som en av oss kunde anteckna och stämma av
att vi täckt in frågeområdena i intervjuguiden. De i förväg sammanställda
intervjuguiderna följdes inte till punkt och pricka och ordningsföljden på
frågorna blev inte exakt densamma för alla intervjupersoner, dessutom
ställdes följdfrågor där vi önskade en utveckling av svaren. Alla de



14

områden som frågorna i intervjuguiden berör har emellertid täckts in vid
intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare, vilket
intervjupersonerna gav tillstånd till. Bandinspelning minskar enligt Ekholm
& Fransson (1984) risken för att information omtolkas. Användningen av
bandspelare medförde även att vi som intervjuare kunde fokusera oss på
intervjupersonen och lättare följa med i samtalet. Direkt efter
intervjutillfällena, då vi fortfarande hade intervjun färsk i minnet, satte vi
oss ner och diskuterade och antecknade de upplevelser och intryck vi fått
under intervjun för att inte missa några viktiga aspekter. 

2.3.7 Övrig data- och informationsinsamling
Vi har i denna studie, förutom litteratur och intervjuer, använt oss av
Internet samt information från företagen i form av årsredovisningar men
även företagsintern data. Dessa data och denna information har främst
använts som ett komplement till litteraturen och intervjuerna. Vidare har
den underlättat vår första kontakt med fallföretaget och leverantörerna
eftersom data och information genom Internet och årsredovisningar gav oss
en god bild av företagen. Vi granskade data och information från Internet
extra kritiskt eftersom graden av pålitligheten hos denna data, enligt Kvale
(1997), tenderar att vara lägre än annan data och information.

2.3.8 Analys av insamlad data och information
I matrisen nedan visar vi hur vi har gått tillväga när vi, i analysen i kapitel
5, uttyder generella mönster eller tendenser i denna studie. Varje X
motsvarar en effekt runt en variabel hos en av de studerade leverantörerna
A till n. Var och en av variablerna 1 till m motsvarar vidare ett område
inom vilket en effekt kan uppkomma. När vi identifierat effekter hos
respektive leverantör ämnar vi jämföra dessa hos leverantörerna A till n för
att se om det går att uttyda några generella effekter av utvecklingsprogram.
Vi jämför därmed leverantörerna med varandra för att se om vi kan
återfinna samma X hos fler än en leverantör. Om detta går att uttyda anser
vi, i linje med Lundahl & Skärvad (1999) och Eriksson & Wiedersheim-
Paul (1999), att vi har funnit en mer generell effekt. 
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Studerad
leverantör

Variabel A B C * n

1 X X X X X
2 X X
3 X X
* X
m X X X X

Figur 2.3.8: Analys i datamatrisen vid en fallstudie
Källa: Lekvall & Wahlbin (2001), Egen bearbetning

2.4 Metodkritik

2.4.1 Tillämplighet
En trovärdighetsproblematik som vi har fått handskas med i denna studie
avser studiens tillämplighet, det vill säga i vilken utsträckning vår metod
ger oss möjlighet att undersöka det vi avser att undersöka. (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1999) Vi anser att det i detta sammanhang är lämpligt
att belysa den så kallade instrumenteffekten, som enligt Lekvall & Wahlbin
(1993), kan bidra till mätfel och därmed försämra undersökningens
tillämplighet. Nämnda författare hävdar att forskaren genom att ställa andra
eller ytterligare frågor än denne faktiskt har gjort under till exempel en
intervju kan fånga in fler områden med relevans för studiens utfall. Vi
anser emellertid att vi till en viss del har motverkat risken för dylika mätfel
genom att vi ställt utvecklande följdfrågor istället för att ställa styrande
sådana. Dessutom har vi låtit andra personer granska och ge synpunkter på
våra frågeområden innan vi genomförde intervjuerna varför vi anser oss ha
minskat risken för att våra frågor inte fångade upp de områden som varit av
betydelse för vår studie. Vi har även avslutat alla våra intervjuer med att
intervjupersonerna fått tillföra ytterligare områden för att vi skulle vara
säkra på att vi täckt in alla relevanta delar av studieområdet. 

Vi vill även göra läsaren uppmärksam på att det är en komplex uppgift att
som forskare söka efter effekter som uppkommit av de utvecklingsinsatser
som vi beskriver i denna uppsats. De effekter som presenteras i denna
studie är uppskattningar som intervjupersonerna hos leverantörerna
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upplever ha direkt samband till utvecklingsprogrammet. Vi kan inte alltid
utesluta att det även kan vara andra externa eller interna faktorer som har
föranlett de effekter som intervjupersonerna upplever vara resultat av
utvecklingsprogrammet.

Vi vill här även återknyta till det faktum att vi valt att behandla
leverantörerna konfidentiellt. Vi anser att vår design har påverkat
tillämplighet av studien i positiv riktning. Detta anser vi eftersom alla tre
leverantörer har uppgett att de vill bli behandlade konfidentiellt för att dela
med sig av de effekter som utvecklingsprogrammet givit upphov till. Att vi
redan innan intervjuerna meddelade att materialet skulle behandlas
konfidentiellt anser vi även, i linje med Patel & Davidsson (1994), har ökat
intervjupersonernas motivation till att dela med sig av information runt
förändringar av deras situation. Därmed vill vi hävda att ett konfidentiellt
upplägg av studien med stor sannolikhet bidragit till att vi har fått en bättre
bild av vilka effekter som utvecklingsprogrammet verkligen har föranlett. 

2.4.2 Tillförlitlighet
En annan problematik som bör behandlas här är graden av tillförlitlighet i
vår metod, det vill säga i vilken utsträckning samma resultat skulle uppnås
om andra forskare upprepade studien (Andersen & Gamdrup, 1994;
Ejvegård, 1996). Eftersom vi är av den åsikt att det inte går att var
fullständigt objektiv i en studie anser vi att det inte är möjligt att uppnå en
fullständig tillförlitlighet. Detta eftersom vi vill hävda att alla forskare har
olika kognitiva sammansättningar, vilket vi anser medför att två likadana
studier utförda av två andra forskare inte skulle leda till identiska resultat.
Vi anser emellertid att en studie som utförs på samma sätt som vår studie
och under liknande förutsättningar skulle resultera i att forskaren skulle få
ett likvärdigt underlag att analysera. 

Vi vill vidare föra en diskussion om ett par problematiska aspekter vid
intervjuer. Vår åsikt är att det vid intervjuer sker en social interaktion,
vilket medför att vi som intervjuare och intervjupersonerna påverkar
varandra ömsesidigt. Lekvall & Wahlbin (1993) behandlar i samband med
intervjuer två olika företeelser som kan inverka på resultaten;
intervjuareffekten och respondenteffekten. 

Intervjuareffekten innebär, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, att
vi som intervjuat kan ha uppträtt på ett sådant sätt att intervjupersonerna
förstått, medvetet eller omedvetet, vad som förväntats av dem. Vår
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förförståelse av det uppställda problemområdet kan till viss del även ha
påverkat utformningen av intervjufrågorna samt vårt uppträdande vid
intervjuerna. Detta kan i vissa fall ha resulterat i att objektiviteten delvis
kan ha satts ur spel. Vi har dock varit medvetna om denna problematik och
har därför försökt undvika ledande frågor och frågor som söker uppenbara
svar.

Respondenteffekten innebär, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), att
människor till exempel kan svara oärligt när de konfronteras med direkta
frågor, dels för att de önskar framställa sig själva i bättre dager, men även
för att helt enkelt tillfredsställa intervjuaren med ett ”snyggt” svar. Vi är
medvetna om att Scania står för en stor del av leverantörernas omsättning
och således är Scania en viktig kund för alla studerade leverantörer. Vår
uppfattning är även att leverantörerna kan ha sett oss som representanter för
Scania och därför kan de ha framhållit effekterna av
utvecklingsprogrammet mer positiva än de är. Detta eftersom vi anser att
det är möjligt att leverantören vill förmedla en känsla av tacksamhet mot
Scania eftersom de står i ett beroendeförhållande till dem. Vi anser
emellertid det finns en motsatt effekt av att leverantörerna kan ha uppfattat
oss som representanter för Scania.  Vi vill hävda att leverantörerna kan
befara att Scania vill ta del av eventuella positiva effekter genom sänkta
kostnader på leverantörens produkter och därmed skulle intervjupersonerna
kunna underdriva de uppkomna effekterna av utvecklingsprogrammet. En
anledning till varför vi ändå anser att leverantörerna har svarat
sanningsenligt är att vi lovat dem att data och information skall behandlas
konfidentiellt. 

Möjligheterna att påverka uppkomsten av dessa två effekter är enligt
Lekvall & Wahlbin (1993) begränsade. Att avgöra i vilken utsträckning
intervjuar- och respondenteffekten har förekommit under våra intervjuer är
mycket svårt, då vi anser att det inte finns några ”sanna” svar att jämföra
med de svar vi erhållit. Vi kan därmed inte heller med säkerhet säga i
vilken utsträckning vi lyckats att undvika dessa oönskade effekter.
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3 TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel presenterar vi en teoretisk ram runt leverantörer och
leverantörssamverkan och leverantörsutveckling samt förklarar de begrepp
som har stort fokus i denna studie. Denna teoribildning kommer vi att
använda som verktyg när vi  analyserar vår insamlade empiri. Ytterligare
en funktion detta kapitel fyller är att ge läsaren en förståelse för det syfte
och de undersökningsfrågor som uppsatsen bygger på.

3.1 Vad är en leverantör?
Citatet nedan ger enligt oss en god bild av hur den samlade litteraturen på
inköpsområdet definierar en leverantör. Det är även denna definition som
vi utgår från i denna studie när vi benämner ett företag som en leverantör:

”En leverantör är en organisation som levererar varor och/eller
tjänster till en köpande organisation.” 

(Aljian, 1983, s. 94, Egen översättning)

Begreppet leverantör kan emellertid nyanseras ytterligare. Leverantörer kan
ha olika karaktäristika och följaktligen delas in i olika grupper. Ett välkänt
sätt att dela in leverantörer i kategorier är att använda Kraljics (1983)
leverantörsmatris. I matrisen kategoriseras leverantörer utifrån de produkter
de levererar, dessa produkters ekonomiska betydelse och riskprofil för
kundföretaget. Nämnd författare uppger att produkternas ekonomiska
betydelse i första hand bestäms av produktkostnadens andel av kundens
totala inköpskostnader samt av inköpsbeloppets storlek. Vidare uppger
Kraljics (1983) att produkternas riskprofil i första hand styrs av faktorer
såsom möjligheten till alternativa leverantörer och möjliga substitut-
produkter. Med andra ord om en leverantör går att byta ut mot en annan
leverantör som har en liknande produkt och/eller om det finns andra
produkter på marknaden med samma funktion som de produkter som
leverantören levererar. Utifrån dessa nämnda kriterier delar Kraljic (1983)
upp leverantörsfloran i fyra olika kategorier; hävstänger, strategiska, icke-
kritiska och flaskhalsar. Dessa kategorier åskådliggörs i matrisen nedan. 
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Figur 3.1: Kategorier av leverantörer
Källa: Kraljic (1983), Egen bearbetning

Genom att dela in leverantörer efter ekonomisk betydelse och riskprofil får
kundföretaget en bild av hur de skall förhålla sig till leverantörerna.
Leverantörer som levererar hävstångsprodukter eller icke-kritiska
produkter är i regel lätta att byta ut eftersom de har en låg riskprofil och det
följaktligen finns andra leverantörer som levererar samma slags produkter
eller substitut. Det är emellertid svårare att byta ut de leverantörer som
levererar strategiska produkter eller flaskhalsprodukter eftersom de har en
hög riskprofil. Kundföretaget har därmed ett starkare beroendeförhållande
till de leverantörer som levererar dessa kategorier av produkter. (Kraljic,
1983)

Ett starkt beroendeförhållande gör det svårt att byta leverantör och vissa
fall är det kanske inte ens önskvärt att byta leverantör. I dessa fall kan det
vara bättre att utveckla samarbetet än att avsluta det. (Gadde & Håkansson,
1998) Ett sätt att fördjupa och utveckla samarbetet mellan ett kundföretag
och dess leverantör är att använda sig av leverantörsutveckling (Krause &
Ellram, 1997).



3.2 Vad är leverantörsutveckling?
Leverantörsutveckling är en form av interorganisatoriskt förändringsarbete
som sträcker sig från ett kundföretag in i ett leverantörsföretags verksamhet
(Krause & Ellram, 1997). Det finns en mängd definitioner som försöker
fånga vad leverantörsutveckling innefattar. Vi har valt att återge
nedanstående definition vilken vi anser ger en bra grund för begreppet
eftersom den speglar vad mycket av den publicerade litteraturen på
området lägger i begreppet leverantörsutveckling. 

“Supplier Development refers to the activities made by a
customer to help improve the strategies, tools and techniques
employed by suppliers to improve their competitive advantage,
particularly by removing intracompany waste.” 

(Rich & Hines, 1997, s.70)

Vi anser dock att denna ovanstående definition saknar en aspekt som
Krause & Ellram (1997) uttrycker i sin begreppsbestämning, det faktum att
utvecklingsåtgärderna i slutänden skall resultera i att det levererande
företaget kan svara upp mot kundföretagets försörjningsbehov. 

”Supplier Development are any effort of a bying firm with a
supplier to increase its performance and/or capabilities and meet
the bying firms short and/or long-term supply needs.”

(Krause & Ellram, 1997, s.39)

Genom att kombinerar dessa två ovanstående definitioner får vi
nedanstående begreppsbestämning, vilken vi har valt att sluta oss till i
denna studie.
Leverantörsutveckling syftar till alla aktiviteter utförda av ett
kundföretag tillsammans med en leverantör med avsikt att öka
en leverantörs konkurrenskraft på ett sådant sätt att de kan
svara upp mot kundföretagets försörjningsbehov på kort
och/eller lång sikt.
20
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3.3 Vilka är drivkrafterna bakom leverantörssamarbete?

3.3.1 Konkurrensfördelar
Christopher (1992) hävdar att konkurrensfördelar är en funktion av
produktivitet och effektivitet. Författaren uppger vidare att ett mer
omfattande samarbete mellan kund- och leverantörsföretag ökar chansen att
parterna tillsammans kan nå ökad produktivitet och effektivitet. När
leverantörerna numera börjar ses som en naturlig del av många
kundföretags produktionsprocesser blir det även allt vanligare att parterna
tillsammans försöker uppnå dessa två variabler i flödet (Gadde &
Håkansson, 1998). I linje med detta hävdar Mentzer (2001) att det krävs ett
effektivt flöde genom hela förädlingskedjan för att konkurrenskraftiga
produkter skall kunna produceras. Författaren säger därmed att det inte
räcker att det företag som levererar till slutkund har en konkurrenskraftig
verksamhet eftersom konkurrenskraften även är beroende av
leverantörernas prestationer. Konkurrenskraft är därmed inte något som
skapas av ett företag utan av alla de företag som ingår i förädlingskedjan
(Mentzer, 2001). 

3.3.2 Optimala processer
Persson & Virum (1998) anser att företag som kan konkurrera med
processerna har ett försprång framför konkurrenterna och får ofta en högre
tillväxt i marknadsandelar och kan ta ut högre priser för produkterna. Av
Rich & Hines (1997) definition av leverantörsutveckling framgår att
leverantörsutveckling syftar till att minimera interna slöserier. Jerneteg
(1993) talar om olika interna slöserier eller systemförluster som han kallar
det. Systemförluster kan vara till exempel väntetider, defekta produkter och
förluster i lager och förråd. Författaren hävdar vidare att systemförluster är
något som företag kontinuerligt försöker reducera för att öka
produktiviteten och effektiviteten i processerna. 

I arbetet med att reducera systemförluster involveras idag leverantörerna i
allt högre utsträckning. Detta eftersom det finns ett naturligtvis intresse hos
kundföretag att även leverantörerna är konkurrenskraftiga eftersom
beroendeförhållandet till dem ökar och de nu uppfattas som en allt mer
naturlig del av produktionslinjen. (Gadde & Håkansson, 1998) 
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3.3.3 Stabilitet i flödet
Om ett företags teknologi kännetecknas av låg flexibilitet ökar kraven på
leverantörernas leveranssäkerhet men även kraven på den tekniska
funktonaliteten hos produkterna de levererar. I stora produktionsföretag,
såsom fordonsindustrin, har teknologin en mycket stor inverkan på
leverantörsrelationerna och det brukar sägas att teknologin utgör ett
ramvillkor för verksamheten. Eftersom stora produktionsföretag ofta
kännetecknas av ansenliga investeringar i produktionsapparaten krävs det
en hög grad av produktivitet för att dessa företag skall kunna vara
konkurrenskraftiga.  Detta kräver precision i planering, leveranser och
produktion. Stabiliteten är således ett inköpsstrategiskt mål som serie- och
masstillverkande företag alltid försöker uppnå. För att detta skall kunna
uppnås krävs det emellertid en viss varaktighet i relationerna. (Gadde &
Håkansson, 1998)

3.3.4 Långsiktiga relationer
Att uppnå en stabil relation underlättas om kundföretaget inte byter
leverantör utan utvecklar samarbetsformerna med befintliga leverantörer.
Detta är en anledning till att köpande företag allt oftare inleder utvecklande
samarbeten med leverantörerna istället för att avbryta relationen när
störningar väl uppkommer i flödet. (Barbarosoglu & Yazgac, 1997) Det är
dessutom ett tids- och resurskrävande arbete att bryta en relation och bygga
upp en ny relation med en annan leverantör (Krause & Ellram, 1997;
Christopher, 1998). 

En långsiktig relation underlättar många gånger även samarbetet mellan
parterna och reducerar osäkerhet. (Smith & Barclay, 1999). För att ett
samarbete skall fungera kan det emellertid krävas att båda parter gör olika
tekniska och/eller administrativa anpassningar. Långsiktiga anpassningar
kan dels vara medvetna försök att förbättra samarbetsmöjligheterna men
många gånger är de även resultat av en rad kortsiktiga åtgärder för att lösa
akuta problem. (Håkansson et al., 1993) Wilson (1995) uppger att om
parterna visar ett stort engagemang i relationen och gör anpassningar till
varandra tyder det på att parterna ser relationen som betydelsefull och att
det finns en vilja till fortsatt samarbete i framtiden. 
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3.3.5 Kontinuerlig förändring
Vi nämnde i problemdiskussionen att utvecklingsprogram är ett sätt att få
till stånd förändringar hos leverantörerna. Dessa förändringar kan vara
proaktiva, det vill säga att de bygger på förväntningar, men de kan även
vara reaktiva, det vill säga en reaktion på förhållanden som redan
förändrats. I dessa sammanhang brukar det talas om två olika typer av
förändringar; strukturförändringar och kulturförändringar.
Strukturförändringar innefattar i huvudsak förändringar i till exempel
arbetsfördelning, specialisering och samordning. Kulturförändringar är
förändringar i exempelvis personers attityder och åsikter. Dessa två olika
kategorier av förändringar följer ofta varandra eftersom förändringar i
företagets struktur ofta medför förändringar i företagets kultur och vice
versa. Vid förändringsarbete brukar det även skiljas på om dessa
förändringar är planerade eller om de är icke-planerade. (Jacobsen &
Thorsvik, 1998) Vi kommer emellertid bara att behandla planerade
förändringar. Planerade förändringar bygger på lärande och är proaktiva till
sin karaktär. En sådan förändring förutsätter två centrala element. Det
första är att individerna i en organisation är eller görs medvetna om att och
vart det finns behov av kontinuerliga förändringar. Det andra är att
individerna måste ha eller ges möjlighet att förse sig med kunskap om hur
de skall förändra organisationen för att vara i stånd att möta kraven från
omvärlden.  (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

En svårighet som organisationer kan stöta på är omständigheter som
kommer i vägen för det kontinuerliga förändringsarbetet. Problem i
kontaktytan mellan två organisationer kan vara en sådan omständighet som
kan resultera i ett avstannande av den förändringsprocess som ständigt
pågår hos alla företag. Detta eftersom fokus flyttas från detta arbete till att
reducera uppkomna problem, vilket i sin tur kan medföra minskade
möjligheter att uppnå nya och/eller bibehålla existerande
konkurrensfördelar. (Rich & Hines, 1997)

3.3.6 Sammanfattning – Vilka är drivkrafterna bakom
leverantörssamarbete?

Ovan framgår att leverantörssamarbete syftar till att öka förädlingskedjans
konkurrenskraft (Christopher, 1998). Eftersom leverantörerna blir allt
viktigare för kundföretagen blir det ett naturligt steg att sträva efter
förbättringar även i leverantörens verksamhet (Gadde & Håkansson, 1998).
Det blir därmed allt vanligare att parterna tillsammans, genom nya
samarbetsformer, strävar efter att hålla liv i den ständigt pågående
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förändringsprocessen, vilken är essentiell för en förädlingskedjas
konkurrenskraft (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Närmare samarbeten och anpassningar företag emellan har också en
funktion att signalera en vilja till en långsiktigt relation (Wilson, 1995). I
vissa fall kan emellertid de anpassningar som görs, företag emellan, vara
åtgärder som inte indikerar en vilja att samarbeta långsiktigt utan istället
syftar till att åtgärda akuta problem (Håkansson et al., 1993).
Anpassningarna kan även vara ett led i strävan efter den stabilitet i
försörjningen som stora produktionsföretag kräver för att vara
konkurrenskraftiga. För att detta skall underlättas krävs det emellertid en
viss varaktighet i leverantörsrelationerna och ett närmare samarbete kan ha
som syfte att främja denna varaktighet. (Gadde & Håkansson, 1998)
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ofta som proaktiv. (Christopher, 1998) Det som kännetecknar proaktiv
leverantörsutveckling är ett förebyggande samarbete som förhindrar
störningar innan de uppkommer, vilket minskar företagens behov av
kostsamma störningsreducerande aktiviteter (Christopher, 1998; Rich &
Hines, 1997; Krause & Ellram, 1997). 

3.4.2 Från beordring till medverkan
Det finns olika sätt att få en leverantör att utveckla sig. Ett sätt är att
kundföretaget helt enkelt påpekar för leverantören att de skall utveckla
verksamheten. Därmed görs leverantörerna medvetna om att kundföretaget
inte accepterar deras nuvarande prestationer. (Krause & Ellram, 1997) Ett
annat sätt är att kundföretaget talat om för leverantören hur de skall
utveckla verksamheten för att öka prestationsförmågan. Denna strategi
benämner Lamming (2002) som ”do as I say”. Det främsta problemet med
denna strategi är att leverantören många gånger inte ser vad de vinner på att
göra som kundföretaget säger. Om kundföretaget väljer att styra
leverantören till önskade prestationer på detta sätt löper de även en risk att
de undergräver leverantörens existens och därmed även stabiliteten i flödet.
(Lamming, 2002)

De senaste åren har en del kundföretag frångått strategin ”do as I say” för
att istället argumentera för varför leverantörerna skall använda samma
tanke- och/eller arbetssätt som kundföretaget. Denna strategi kallar
Lamming (2002) för ”do as I do” och den bygger på att engagera
leverantören och att denne får uttalat var det finns möjligheter till
utveckling av verksamheten. Leverantören får sedan själv utföra
utvecklingsarbetet även om det köpande företaget kan fungera som stöd
och hjälp i startskedet. (Lamming, 2002) För att leverantören skall kunna
genomföra utvecklingsarbetet på ett framgångsrikt sätt krävs det i många
fall att de utbildas av kundföretaget (Persson & Virum, 1998).

3.4.3 Utbildning
Den utbildning som företag använder sig av vid leverantörsutveckling
varierar i omfattning och innehåll. (Krause & Ellram, 1997; Hulten, 1999)
Flera företag utbildar leverantörerna genom utbildningsprogram som
innefattar kurser i statistisk kvalitetskontroll, konstruktion av
produktionsvänliga produkter och reducering av ledtider. (Gadde &
Håkansson, 1998) Det finns även företag som utbildar leverantörerna
genom träningsprogram för ledningen där de undervisar i exempelvis
försörjningsstrategi, kvalitetssystem, flödesorganisation och process-
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förbättringar. Utbildningen genomförs med anknytning till kundföretagens
verksamhet för att leverantörerna skall få en bättre förståelse för
kundföretagen. (Hulten, 1999). Andra företag undervisar leverantörerna i
självtillit med målet att få dem att klara sig utan hjälp från kundföretaget.
Det är även vanligt att leverantörerna under utbildningen introduceras i
olika produktionsfilosofier. (Leenders & Fearon, 1997) Tre etablerade
produktionsfilosofier är, Just In Time (JIT), Total Quality Management
(TQM) och Total Productive Maintenance (TPM). (Nord et al.,1998) Vi
kommer nedan att redogöra lite kort för dessa tre japanska
produktionsfilosofier eftersom vi anser att de ger en grundläggande
förståelse för principerna i moderna produktionssystem.

JIT
Utgångspunkten i JIT är resurssnål produktion med fokus på materialflödet
(Nord et al.,1998). En resurssnål produktion uppnås genom att
kontinuerligt arbeta för att minska de systemförluster som vi tidigare
omnämnt under optimala processer i avsnitt 3.3.2. Fokuseringen på
materialflödet gör sig gällande genom efterfrågestyrd produktion. Det vill
säga att artiklarna sugs igenom processerna med hjälp av kanbansystem
istället för att trycka igenom produkterna efter prognos mot lager. Kanban
är ett informationssystem i form av kort som används vid rekvisition av
material mellan olika produktionssteg. (Jerneteg, 1993; Person & Virum,
1998) JIT bygger även på att produktionsprocessens komponenter vid en
önskad tidpunkt skall finnas vid behovskällan i rätt kvantitet och utan några
defekter. (Person & Virum, 1998)

TQM
TQM är en filosofi som syftar till att förhindra att kvalitetsproblem uppstår.
Det brukar i TQM-sammanhang talas om att göra rätt från början, det vill
säga att produkten i princip inte skall behöva kontrolleras efter att den
passerat genom ett produktionsavsnitt. Detta uppnås genom systematiskt
kvalitetsarbete som inbegriper flera operativa metoder och aktiviteter.
Filosofin förespråkar även att företag etablerar kontinuerliga
kvalitetsförbättringsprocesser inom hela organisationen. (Person & Virum,
1998)

TPM
TPM är en filosofi som förespråkar förebyggande underhåll av
produktionsapparaten. Ett förebyggande underhåll är ofta en förutsättning
för TQM eftersom det krävs underhållna maskiner för att förhindra och
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förebygga kvalitetsstörningar. TPM har därmed en nära koppling till TQM
eftersom denna filosofi inbegriper en nollfelsvision. TPM har därmed även
en koppling till JIT eftersom TQM är ett medel att reducera
systemförluster. (Nord et al., 1998) 

3.4.4 Gemensam problemlösning
För att utveckla en leverantör krävs det ingående kunskap om leverantörens
problem. Det är därför vanligt vid leverantörsutveckling att leverantörens
kompetens används både i utvecklingsarbetet och för att lösa
produktionsproblem. Kunden kan i detta arbete bidra med nya
infallsvinklar och potentiella lösningar på problem i leverantörens
verksamhet. Leverantören i sin tur är den som känner till verksamheten
bäst och kan följaktligen bidra med lösningar som kräver en mer
verksamhetsnära kunskap. (Persson & Virum, 1998)

I vissa fall kommer emellertid inte önskade förändringar till stånd trots att
kunskapen och viljan finns hos leverantörs- och/eller kundföretaget. Detta
kan bero på att leverantörsföretagets ekonomiska situation inte tillåter de
initiala investeringar som ofta krävs för utvecklingsarbete och
problemreducering. I dessa fall förekommer ibland finansiell hjälp från
kundföretaget för att leverantören skall få möjligheten att kunna göra de
investeringar som är nödvändiga för att driva utvecklingsarbetet och
reducera produktionsproblem. (Persson & Virum, 1998) 

3.4.5 Certifiering
Certifiering är något som, enligt Krause & Ellram (1997), blir ett allt
vanligare moment i kundföretags leverantörsutveckling. 

”Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt, tjänst
eller ett arbetssätt utförs enligt en angiven standard.”

(http://www.pefc.se, 2002-03-20)

En certifiering kan gå till på följande sätt, enligt Hulten (1999);
kundföretaget ställer krav och utarbetar mål utifrån viktiga och centrala
parametrar som leverantören måste uppfylla för att bli certifierad. När
leverantören uppfyller de krav och mål som fastslagits blir de certifierade.
Certifieringens syfte är få leverantörerna att förbättra prestationerna
rörande vissa specifika parametrar och att kundföretaget genom
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standardisering skall kunna uppnå en stabilitet i försörjningen (Galt &
Dale, 1991). 

3.4.6 Gemensam produktutveckling
Den ökande konkurrensen mellan producenterna samt produkternas allt
mer tekniska komplexitet har bidragit till att företag och deras leverantörer
i större utsträckning tillsammans svarar för produktutvecklingen (Gadde &
Håkansson, 1998). Leenders & Fearon (1997) uppger även att det finns en
del företag som även inkluderar gemensam produktutveckling i
leverantörsutvecklingen. Författarna uppger att fördelarna med att
involvera leverantören redan i utvecklingsskedet är att produkterna som
utvecklas kommer att vara förankrade hos kunden. Detta kan även ge vissa
tidsbesparingar då leverantören kan undvika korrigeringar av produkterna
efter utvecklingen av dem. Genom att utnyttja den kompetens som
leverantören besitter tidigt i utvecklingsarbetet kan parterna tillsammans
öka effektiviteten i produktutvecklingen. (Gadde & Håkansson, 1998)

3.4.7 Fadderprogram
Vissa företag har så kallade fadderprogram som en del i utvecklingen av
leverantörerna. Fadderprogram innebär att personal från kundföretaget
stationeras permanent hos leverantören under en tidsperiod. De blir därmed
en del av leverantörsföretaget under denna period och befinner sig i
leverantörens verksamhet. Personalens uppgifter är att arbeta i
leverantörens organisation och hjälpa dem att reducera interna problem. De
fungerar även som ett kontaktorgan mellan kundföretaget och leverantörens
forskning- och utvecklingsavdelningar för att säkerställa produktkvalitet
och produktutveckling. (Gadde & Håkansson, 1998) 

3.4.8 Sammanfattning – Hur bedrivs leverantörsutveckling?
Vi nämnde ovan att leverantörsutveckling kan bedrivas reaktivt (Rich &
Hines, 1997; Gadde & Håkansson, 1998) men även proaktivt (Christopher,
1998). Vi diskuterade vidare att det även finns olika sätt att få
leverantörerna att utveckla verksamheten. Det ena är att uppmana
leverantören att utveckla sig. De senaste åren har flera kundföretag
emellertid frångått strategin ”do as I say” i utvecklingsarbete till förmån för
strategin ”do as I do”. (Lamming, 2002) 

Utbildning av leverantörerna är ett viktigt moment i utvecklingsarbetet. Det
krävs även att kundföretaget har ingående kunskap om leverantörens
problem och därför används ofta leverantörens kunskap om den egna
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verksamheten i utvecklingsarbetet. När finansiella problem står i vägen för
utvecklingsåtgärder kan det ibland förekomma finansiell hjälp från
kundföretaget. (Persson & Virum, 1998) Det är även vanligt att
kundföretaget sätter upp mål för centrala parametrar som leverantören
måste uppfylla för att bli certifierad. (Hulten, 1999)

Vissa kundföretag bedriver även gemensam produktutveckling inom ramen
för leverantörsutveckling där syftet är att förebygga problem i utvecklingen
av nya produkter. Somliga kundföretag använder sig även av
fadderprogram där de stationerar delar av den egna personalen i
leverantörens verksamhet där de fungerar som interna problemlösare och
kvalitetssäkrare för produktkvalitet och produktutveckling. (Gadde &
Håkansson, 1998)

Figur 3.4.8 Leverantörsutveckling
Vår illustration
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3.5 Vad kan utökad leverantörssamverkan ha en inverkan på?

3.5.1 Kunskap och kompetens

“The customer-supplier relationship is one of the most important
learning opportunities that an organisation can be exposed to.”

(Rich & Hines, 1997, s. 91)

Alla möten organisationerna emellan fungerar som socialiserande
aktiviteter som utvecklar informella kontakter. Informella kontakterna
underlättar i sin tur spridandet av företagens policy mellan
organisationerna, vilket skapar en möjlighet att lära för både leverantör och
kund (Rich & Hines, 1997; Persson & Virum, 1998). Genom att parterna
arbetar tillsammans under en period lär de även känna varandras styrkor
och svagheter samt hur de ser på olika problem. Ökade sociala kontakter
medför således att organisationerna lär sig om varandras förmåga och även
hur de skall utnyttja den. (Hammarkvist et al., 1982) En ökad kunskap kan,
anser vi, därmed identifieras genom att en organisation har tagit till sig/lärt
sig om en annans organisations policy, förmåga eller styrkor och svagheter.

Utbildningen som leverantörsutveckling innehåller har visat sig ge
leverantörerna ökad kunskap men även ökad kompetens (Gadde &
Håkansson, 1998). Kunskap brukar förklaras som vetande, insikt eller
lärdom medan kompetens är förknippat med sakkunskap eller fackkunskap.
Kunskap vill vi framhålla som en ökad lärdom om till exempel en annan
organisation eller om en annan organisations arbetssätt. Kompetens vill vi
emellertid koppla till företagets kärnverksamhet som kan kunna vara någon
form av bearbetning som exempelvis svarvning. Vi anser därmed att
kompetens är kopplat till hur väl en individ kan utföra arbetsuppgifterna. 

3.5.2 Arbetsmiljö
Införandet av de tre japanska produktionsfilosofierna JIT, TQM och TPM
har i många fall visat sig resultera i en bättre arbetsmiljö (Nord et al.,
1998). För att uppnå en god arbetsmiljö är grundläggande faktorer
renlighet, ordning och reda, säkerhet samt ergonomiskt riktiga arbets-
situationer. (Eile, 1984). 

En ren arbetsmiljö gör det till exempel lättare att inspektera samt avlägsna
smutspartiklar (Eile, 1984). Smutspartiklar kan sätta sig på rörliga delar i
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produktionsutrustningen och medföra latenta störningar eller dölja
eventuella sprickor i fundament. Detta kan i slutänden medföra att
personalen missar att utföra det underhåll som produktionsutrusningen
behöver, vilket i slutänden kan resultera i haverier eller oplanerade stopp.
En annan aspekt är ordning och reda på arbetsplatsen, vilket är viktigt för
att operatörerna skall kunna utföra arbetet på ett fullgott sätt. Genom
märkning och placering av verktyg och övrigt materiel på förutbestämda
platser underlättas operatörens arbete eftersom de vet vart utrustningen
finns. (Nord et al., 1998) Kombinationen av en ren arbetsplats med ordning
och reda har hos flera företag visat sig leda till färre störningar i
produktionen, ökad produktivitet och en ökad kvalitet på de producerade
produkterna (Nord et al., 1998; Eile, 1984).

En tredje viktig arbetsmiljöaspekt är säkerheten på arbetsplatsen. En säker
arbetsplats kan uppnås genom att reducera potentiella riskkällor men även
genom att aktivt arbeta med att få personalen medveten om vad som skapar
en osäker arbetsplats. (Nord et al., 1998) Ergonomin på arbetsplatsen är
den fjärde variabeln som kan påverka arbetsmiljön. En ergonomiskt riktig
arbetsplats där det finns en god balans mellan arbetskrav samt människans
kapacitet och begränsningar kan minska både sjuk- och olycksfrekvensen
men även långvariga arbetsskador. (Nord et al., 1998; Eile, 1984)

När någon eller några av dessa fyra ovanstående arbetsmiljövariabler
förbättras ger det personalen ökad arbetsglädje eftersom arbetsplatsen
upplevs mer attraktiv. (Nord et al., 1998) En attraktiv arbetsplats kan även
göra det lättare att rekrytera ny personal men bidrar också till att behålla
den befintliga personalen (Eile, 1984).

3.5.3 Motivation och engagemang
Leverantörsutvecklingen kan ge upphov till förändringar av arbets-
situationen, vilket i sin tur kan leda till ökad motivation hos de anställda
när de ser möjligheten att utveckla och påverka arbetssituationen (Hulten,
1999). Motivationen ökar även då de anställda får ökat ansvar, får utnyttja
yrkeskunskaperna samt får erkännande för goda prestationer (Eile, 1984).
Motivation kan beskrivas som en inre psykologisk process hos varje
individ som skapar drivkraften som får oss att handla, och som ger
handlingen dess riktning. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)

Ökad motivation leder oftast till ett ökat engagemang, vilket tar sig uttryck
i ökade prestationer. Engagemang brukar därför förklaras och identifieras
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genom att de anställda presterar något extra, det vill säga något mer än den
formella arbetsbeskrivningen. Ett ökat engagemang leder emellertid inte
bara till ökade prestationer utan ofta även till en ökad självständighet,
större arbetsglädje samt mindre frånvaro hos de anställda. (Jacobsen &
Thorsvik, 1998) Det är därför viktigt att personalen får utmanande,
varierande och lärorika arbetsuppgifter då detta främjar deras motivation
och i slutänden de prestationer som de åstadkommer (Jacobsen & Thorsvik,
1998; Nord et al., 1998). 

3.5.4 Förtroende och samarbete
Leverantörsutveckling innebär personliga kontakter över en längre tid
mellan ett kundföretag och en leverantör, vilket är en förutsättning enligt
Frances & Garnsey (1996) för att förtroende skall uppstå mellan två parter.
Whipple & Frankel (2000) delar upp begreppet förtroende i två kategorier,
nämligen karaktär- och kompetensgrundat förtroende. Författarna hävdar
att karaktärsgrundat förtroende påverkas av faktorer som öppenhet och
konsekvent handlande medan kompetensgrundat förtroende påverkas av
faktorer som den uppgiftsrelaterade kompetensen och relations-
kompetensen. 

Goda sociala kontakter och ett starkt förtroende medför oftast effektivare
samarbete i kontaktytan mellan organisationer (Håkansson et al, 1993;
Hellberg, 1992). Om samarbetet fungerar väl kommer det att resultera i
färre konflikter, vilket medför att parterna i slutänden skapar sig en positiv
bild av varandra. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) En konflikt kan, enligt
Jacobsen & Thorsvik (1998), vara resultatet av många faktorer. Författarna
anser att en vanligt förekommande anledning som ger upphov till konflikt
är när en part förhindrar en annan part att uppnå sina mål. När konflikter
väl uppstår gäller det emellertid, enligt Jacobsen & Thorsvik (1998), att
hålla dem konstruktiva. Dessa författare uppger att meningsskiljaktigheter
skall resultera i en positiv dialog för att konflikter inte skall inverka
negativt på samarbetet. 

3.5.5 Motstånd
Motstånd till förändringar är en rationell reaktion från individer och
grupper. Motstånd har sitt ursprung i att individen försvarar något som är
välkänt och något som de anser vara rätt och riktigt. Förändringar innebär
att en individ går från ett välkänt tillstånd till en situation präglad av
osäkerhet. Det naturliga hos individen blir att hålla sig fast vid det som
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denne har eftersom individen inte vet vad den får. (Jacobsen & Thorsvik,
1998)

Förändring i en organisation kan medföra ändringar i regler och rutiner
men kan också medföra nya krav på personalens kunskap och kompetens. I
vissa fall kan tidigare upparbetad specialkompetens bli mindre användbar
genom dessa förändringar. En individ som arbetat under en längre tid i en
organisation upparbetar en känsla av att de är betydande. Om individens
arbetsuppgifter förändras eller tas bort bryts denna känsla och ett motstånd
kan uppstå. Organisationsförändringar är även en uppgift som måste
genomföras utöver de ordinarie aktiviteterna och kräver i regel extra
resurser. Reaktionen mot förändringsprocessen blir därför ofta att det krävs
för mycket arbete och resurser. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

3.5.6 Kvalitet
Kvaliteten på produkter som utbyts mellan leverantör och kund är en
variabel som ofta kan förändras till det bättre efter leverantörsutveckling
(Krause & Ellram, 1997; Gadde & Håkansson, 1998). Begreppet kvalitet
förekommer i litteraturen i många sammanhang och är ett ord med många
betydelser och definitioner (Baily et al, 1998). Ett sätt att försöka fånga
detta flyktiga begrepp är att göra som Persson & Virum (1998) vilka delar
upp begreppet i kärn- och kringkvalitet. Författarna definierar kärnkvalitet
som den tekniska nivån på den fysiska produkten, det vill säga att
produkten fungerar på det sätt den är ämnad att fungera. Kringkvalitet
sammankopplas vidare till den kommersiella kvaliteten på produkten.
Kringkvalitet kan vara den service och de tjänster som oftast medföljer
produkter och som exempelvis avspeglar sig i leveransvillkor och
informationsflödet mellan parterna.  

Enligt Bergman & Klefsjö (1995) och Person & Virum (1998) uppnås
kvalitet genom att en produkt levereras i enlighet med förutbestämda krav,
varken bättre eller sämre. I linje med dessa författare hävdar vi därför att
ökad kvalitet åstadkoms när kärn- och/eller kringkvaliteten på ett bättre sätt
motsvarar de krav som överenskommits mellan kundföretaget och
leverantören. 

3.5.7 Processer
Introducerandet av nya arbetssätt kan få väsentliga avspeglingar i
utvecklingen av en organisations processer (Persson & Virum, 1998).
Youngblood (1994) hävdar att företag brukar mäta den värdeadderande och
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icke-värdeadderande tiden i processerna för att se om det sker några
förbättringar i verksamheten. Författaren uppger vidare att en effektiv
process har en stor del värdeadderande tid och en liten del icke-
värdeadderande tid. Värdeadderande tid är då värde skapas för kunden,
medan icke-värdeadderande följaktligen inte skapar något kundvärde.
Värdeadderande tid kan exempelvis vara bearbetning eller montering av
produkter medan icke-värdeadderande tid kan vara ställtider eller annan tid
som inte tillför produkten något värde. Författaren hävdar vidare att om ett
företag lyckas med en effektivisering av processerna genom att öka den
värdeadderande tiden kommer detta att medföra en ökad produktivitet och
kortare interna genomloppstider. 

3.5.8 Leveranser
Krause & Ellram (1997) hävdar att leveransförmågan många gånger ökar
som en effekt av leverantörsutveckling. Persson & Virum (1998) påpekar
att det finns två centrala begrepp när det talas om en leverantörs
leveransprestationer; leveranssäkerhet och leveranspålitlighet.
Leveranssäkerhet är i vilken grad leverantören levererar rätt produkt i rätt
kvantitet utan skador. Leveranspålitlighet är i sin tur i vilken grad
leverantören levererar på överenskommen tidpunkt.

Goda prestationer i leveransförmågan är något som krävs av alla de
leverantörer som levererar till industrier som fordonsindustrin. Detta
eftersom de i hög utsträckning tillämpar JIT-filosofin i
produktionsprocessen. En sen eller ofullständig leverans medför därför
mycket negativa konsekvenser vid JIT-produktion, eftersom företagen
arbetar med små säkerhetsmarginaler. Om leverantörerna inte klarar av att
leverera rätt antal artiklar på överenskommen tid utan skador kan i värsta
fall kundens produktionsprocess stanna, vilket oftast är kostsamt för
kundföretaget. (Jerneteg, 1993)

3.5.9 Kostnader
Leenders & Fearon (1997) uppger att leverantörsutveckling kan leda till
sänkta kostnader i leverantörens verksamhet. I linje med detta hävdar
Persson & Virum (1998) att exempelvis utbildningen av leverantörerna,
som ofta ingår i utvecklingsprogram, medfört att de får kunskap om hur de
skall reducera interna problem. Detta har i sin tur visat sig kunna resultera i
stora kostnadsbesparingar. Leverantörsutveckling innebär emellertid inte
bara kostnadsbesparingar. (Gadde & Håkansson, 1998). 
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Ett intensifierat samarbete innebär ofta investeringar som till exempel ökad
utbildning av de anställda, vilket många gånger ger högre kostnader på kort
sikt. På lång sikt har det dock visat sig att dessa kostnader har betalt sig.
Detta eftersom kund och leverantör genom ett tätare samarbete kan dämpa
och i vissa fall även helt undvika problem i informations- och
produktflödet. (Gadde & Håkansson, 1998) Dessa problem leder ofta till
stora kostnadsposter för störningsavhjälpande aktiviteter, vilka skulle
kunna omfördelas och istället användas till värdeskapande aktiviteter.
(Persson & Virum, 1998) 

3.5.10 Sammanfattning – Vad kan utökad leverantörssamverkan ha en
inverkan på?

Vi har ovan diskuterat runt ett antal områden där det kan ske förändringar
och uppkomma yttringar som en följd av leverantörsutveckling och utökad
samverkan. För att ge läsaren en helhetsbild illustrerar vi dessa områden
nedan.

Figur 3.5.10 Utökad leverant
Vår illustration
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och vi vill därför inte dra detta resonemang till sin spets. Vi vill i alla fall
göra läsaren uppmärksam på detta. Vi anser emellertid att denna matris,
eftersom den både är lättöverskådlig och väletablerad, fungerar väl för att
påvisa skillnader i leverantörernas betydelse gentemot ett kundföretag. 

Vi vill även framföra viss kritik mot Supply Chain Management litteraturen
som ligger till grund för delar av vår teoretiska referensram. Vi vill hävda
att denna litteratur bitvis är alltför normativ i behandlingen av kund- och
leverantörsrelationer. Vår åsikt är att detta litteraturfundament i flera fall
bortser från en del av den problematik som finns i relationen mellan kund-
och leverantörsföretag. Vi anser emellertid att många av Supply Chain
Management litteraturens resonemang ger en god bas för förståelsen av hur
företag kan uppnå mer effektiva relationer. 
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4 EMPIRISK REDOVISNING

I detta kapitel återger vi den empiri som vi funnit under denna studie. Vi
börjar med en kort företagsbeskrivning av fallföretaget Scania. Därefter
beskriver vi Scanias utvecklingsprogram för leverantörer. Vi återger här
även hur leverantörernas situation har påverkats av utvecklings-
programmet.

4.1 Scania CV AB
Scania grundades 1891 och kärnverksamheten består i att utveckla och
producera tunga lastbilar och bussar. Förutom att tillverka tunga fordon
producerar företaget även industri- och marinmotorer. Scanias målsättning
är att företagets produkter skall vara marknadsledande gällande kvalitet,
prestanda och miljö. Scania är en global organisation och är verksam i mer
än hundra länder. 97 procent av försäljningen sker till länder utanför
Sverige. Företaget har idag 26 900 anställda globalt med produktion i både
Europa och Latinamerika. Scanias huvudmarknader är Europa,
Latinamerika och Asien där merparten av de 1 000 000 tillverkade
lastbilarna och bussarna har sålts sedan starten 1891. (http://www.scania.se,
2002-02-12)

4.2 Scanias utvecklingsprogram

4.2.1 Bakgrund till utvecklingsprogrammet
Fordonsindustrin präglas av en mycket hård konkurrens. Det krävs därför
ständiga förbättringar av verksamheten för att företaget skall kunna behålla
konkurrenskraften. Scania har därför genomfört benchmarking med andra
företag ett antal gånger för att hålla sig i framkant vad gäller nya tanke- och
arbetssätt. (Carrick, Senior Consultant SCD) Idén med ett
utvecklingsprogram för leverantörer uppstod vid en benchmarking som
genomfördes 1998 med syfte att dra lärdom om hur andra företags
inköpsfunktioner arbetade med leverantörerna. Benchmarking gjordes då
mot den amerikanska motortillverkaren Cummins samt vitvaruföretaget
Electrolux. Det visade sig att båda dessa företag hade avdelningar, vilka
enbart arbetade med Supply Chain Development och där utvecklings-
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program för leverantörerna var en av metoderna som användes.
Programmen hade visat sig ge positiva resultat på leverantörernas
prestationer, varför Scania valde att etablera en egen SCD-avdelning 1999.
(Persson, Senior Consultant SCD) Scania berättar under intervjuerna vad
de lägger i begreppet leverantörsutveckling. 

”Leverantörsutveckling innebär att vi tillsammans med
leverantören skall uppnå den prestanda på kvalitet, leverans-
säkerhet och kostnad så att slutkunden är nöjd och vi kan vara
fortsatt konkurrenskraftiga.”

(Carrick, Senior Consultant SCD)

Scania uppger vidare att det krävs mycket av leverantörerna i
fordonsindustrin. Företaget berättar att om leverantörerna inte uppfyller
kraven kommer det att resultera i att Scania producerar produkter med lägre
kvalitet, till en högre kostnad, vilket medför svårigheter att överleva i den
hårda konkurrensen. Scania uppger därför att tanken med
utvecklingsprogrammet är att företaget tillsammans med leverantörerna
skall producera bättre produkter och därmed öka konkurrenskraften.
Scanias förhoppning med utvecklingsprogrammet är att leverantörerna på
frivillig basis och med hjälp av Scanias kunskap och stöd skall utveckla
verksamheten. Scania uppger emellertid att de med stöd inte avser någon
ekonomisk hjälp. (Carrick, Senior Consultant SCD) Scania uppger vidare
att förväntningen på utvecklingsprogrammet är att Scania ska bli gynnade
av leverantörernas förbättrade prestationer i termer av högre kvalitet, bättre
leveranssäkerhet och lägre priser.  (Aaro, Manager SCD)

”Vi erbjuder leverantören att ta del av vårt arbetssätt, vilket
gynnar båda parter och det sänder ut signaler om ett fortsatt
samarbete i framtiden.”

(Carrick, Senior Consultant SCD)

Utvecklingsprogrammen initieras idag i första hand av Scania vid vad
företaget kallar för direkta problem. Det förekommer även att programmet
initieras när Scania identifierar en förbättringspotential hos leverantören.
Scania uppger även att utvecklingsprogrammet i enstaka fall även har
startats på initiativ från leverantörerna. (Carrick, Senior Consultant SCD)
Företaget uppger vidare att det inte är alla leverantörer som har möjligheten
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att gå med i utvecklingsprogrammet. De berättar att utvecklings-
programmet är avsett för både stora som små leverantörer som är av stor
betydelse för Scania. Däremot uppger företaget att det ej förekommer
leverantörer av strategisk vikt i utvecklingsprogrammen även fast dessa är
av stor betydelse för Scanias verksamhet. Scania uppger att leverantörer av
strategisk vikt vet vilka krav som Scania har på dem och även uppfyller
dessa krav. (Aaro, Manager SCD) 

Scania har två olika delar i utvecklingsprogrammet. Företaget uppger att de
använder ett arbetssätt för att reducera störningar av mer akut karaktär.
Detta görs genom så kallade workshops. Scania använder även ett mer
långsiktigt arbetssätt i denna process, nämligen utbildning i Scania
Production System (SPS). SPS har för avsikt att förebygga störningar. De
berättar vidare att tanken är att leverantörerna efter en genomgången SPS
utbildning skall kunna bli certifierad enligt SPS steg 1. (Carrick, Senior
Consultant SCD)

4.2.2 Workshop
Scania berättar att en workshop oftast initieras genom att en av Scanias
produktionsenheter, dit leverantörens produkter levereras, ej är tillfreds-
ställd med leverantörens prestationer. Missnöjet kring leverantörens
prestationer förmedlas till inköpsavdelningen som kan välja att koppla in
SDX-gruppen vilka är ansvarig för utvecklingen av Scanias leverantörer.
Ett av de verktyg som SDX-gruppen har att tillgå för att komma tillrätta
med leverantörens prestationer är workshops. (Carrick, Senior Consultant
SCD) Scania uppger att en workshop är ett, för leverantören, anpassat
program som fokuserar på den variabel där leverantören inte klarar av att
prestera enligt överenskommelse. Företaget uppger att en workshop kan ha
inriktningen kvalitet, leveranssäkerhet eller ekonomi. Scania framhåller att
målet med en workshop är att omgående uppnå en förbättring av
leverantörens prestationer inom det område där leverantörens prestationer
inte motsvaras Scanias krav. (Aaro, Manager SCD)

”Vi som jobbar med workshops löser akuta problem som måste
åtgärdas omgående.”

(Persson, Senior Consultant SCD)

Scania uppger att innan en workshop påbörjas besöker någon ur SDX-
gruppen, tillsammans med personal från inköp, leverantören för att göra
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denne medveten om att Scania är missbelåten med leverantörens
prestationer. Vid detta tillfälle förklarar Scania även vad företaget vill
åstadkomma med en workshop samt vad detta moment innehåller. Om en
workshop genomförs tillsammans med leverantören pågår den under två
heldagar och deltagarna utgör då ett tvärsnitt ur leverantörens personal.
Tvärsnittet innehåller allt från operatörer till ledning. Scania berättar att
gruppernas storlek kan variera beroende på hur stor leverantören är, samt
hur många i personalen som har möjlighet att delta i utbildningen. De
uppger ändå att representanter från olika nivåer inom leverantörens
verksamhet alltid är närvarande när en workshop genomförs. (Persson,
Senior Consultant SCD) 

Scania berättar att en workshop inleds med att de tillsammans med
leverantören diskuterar och analyserar leverantörens prestationer. Här
behandlas leverantörens nuvarande status samt varför problem har
uppkommit. Scania framför även en kort presentation av företaget och
därefter behandlas ett teoriavsnitt rörande leverantörens problemområde.
Scania uppger att det i detta moment ingår en övning där leverantörens
personal deltar mer aktivt. Denna övning är i form av ett företagsspel där
vikten av exempelvis leveranssäkerhet och produktkvalitet tydliggörs.
Scania uppger att deltagarna befinner sig mitt i ett flöde där de får uppleva
vilka konsekvenserna blir för ett företag om någon av tidigare faktorer ej
fungerar tillfredsställande. Scania berättar att företaget efter detta moment
presenterar för leverantören hur Scanias produktionssystem fungerar, vilka
principer det bygger på. Företrädarna för Scania kopplar sedan SPS till
företagsspelet för att påvisa hur det hjälp dem att komma tillrätta med de
problem som uppstått under spelets gång. Leverantören får därefter ta en
paus och diskutera igenom hur de skall komma till rätta med problem i den
egna verksamheten. (Persson, Senior Consultant SCD) 

Scania uppger att utvecklingsprogrammet fokuserar på interna slöserier hos
leverantören och inte på leverantörens kärnverksamhet. Scania berättar att
företaget inte vidtar åtgärder runt det sätt på vilket leverantören exempelvis
svarvar om detta är leverantörens specialområde. Scania fokuserar istället
på den tid då leverantören inte svarvar och försöker därigenom höja
produktiviteten. Företaget framhåller även att förändringen måste komma
från leverantören och att det är leverantören som kan den egna
verksamheten bäst. (Carrick, Senior Consultant SCD)
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”Vi kan principer för att förändra men det är leverantören som
kan sina processer bäst.”

(Carrick, Senior Consultant SCD)

Efter att leverantören har funderat över den egna verksamheten får de
redovisa en problemlösning för representanterna från Scania och berätta
hur de har tänkt gå tillväga för att komma tillrätta med svårigheterna.
Därefter utarbetar Scania och leverantören tillsammans en aktivitetsplan
som innehåller förslag på hur leverantören skall förbättra verksamheten. I
samband med aktivitetsplanen utarbetas mål kring vissa uppsatta variabler
såsom till exempel leveranssäkerhet. Dessa mål följs sedan upp av Scania
tills dess att målen är uppfyllda. (Persson, Senior Consultant SCD) 

Scania uppger att i de fall leverantörerna fattar intresse för SPS under en
genomförd workshop erbjuds de att besöka Scania under en dag för att få
en mer ingående information om vad Scanias produktionssystem innebär.
Denna dag får även leverantörens personal en rundvandring i produktionen
för att de skall få se hur SPS fungerar i praktiken. Om leverantören därefter
vill inleda en implementering av produktionssystemet i den egna
verksamheten måste de presentera en plan där de visar hur många ur
personalen de tänkt ska delta samt hur mycket resurser de är villiga att
avsätta för att införa SPS i verksamheten. Detta kräver Scania för att de
anser att det är viktigt att leverantören skall visa om de tar
utvecklingsprogrammet på allvar. Om leverantören presenterar en plan som
Scania inte upplever som tillfredsställande påbörjas inte SPS-
implementeringen. (Juhlin, Consultant SCD) 

4.2.3 SPS
SPS påminner mycket om Toyotas välkända produktionssystem (TPS†),
vilket Scania har fått tagit del av genom ett nära samarbete med Toyota i
USA (Aaro, Manager SCD). 

Av företagsinternt material framgår at SPS bygger på att kunden är i fokus,
att personalen respekteras samt att företaget arbetar kontinuerligt för att
minimera interna slöserier. Dessa tre aspekter flätas samman genom att det
är kunden som ger företaget arbete, personalen som utför arbetet samt att
företagets konkurrenskraft ökar genom effektivare och säkrare processer.
                                                
† TPS bygger på JIT-, TPM- och TQM-filosofierna, Nord et al. (1998) .
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Scania berättar att SPS även bygger på att operatörerna är kärnan i
företaget och därför arbetar Scania med att få leverantörerna att komma till
denna insikt. Scania berättar att det är operatörerna som är närmast
produktionsprocessen och det är de som uppfattar vilka faktorer som krävs
för att förhindra slöserier och förebygga störningar. Scania uppger således
att operatörerna måste motiveras och engageras för att företaget skall kunna
minimera störningar och minska slöserier. Scania uppger att det många
gånger krävs en tankemässig omställning för att få leverantörerna att arbeta
i linje med SPS eftersom arbetssättet många gånger skiljer sig från det som
leverantörerna använt tidigare. Scania uppger att det som är mest
problematiskt med utvecklingsprogrammet är arbetet med att få
leverantörernas personal att tänka på ett nytt sätt. (Carrick, Senior
Consultant SCD)

”Filosofin med SPS är att få leverantören att arbeta
förebyggande och inte åtgärdande, eftersom arbetssättet
förespråkar att på ett tidigt stadium försöka undvika och åtgärda
problem innan de blir av akut karaktär”

(Juhlin, Consultant SCD) 

Scania uppger att SPS i huvudsak bygger på fyra övergripande principer,
ett standardiserat arbetssätt, rätt från mig, förbrukningsstyrd produktion och
ständiga förbättringar. Företaget berättar att det standardiserade arbetssättet
åstadkoms genom att leverantören etablerar rutiner för processerna i flödet
samt utarbetar en tydlig arbetsfördelning där det framgår vem som skall
utföra vilka arbetsuppgifter. Att göra rätt innebär kortfattat att arbetet skall
utföras på ett riktigt sätt från början, vilket möjliggörs genom
ändamålsenliga verktyg, instruktioner och genom att använda metoder som
helst gör det omöjligt att göra fel. Principen förbrukningsstyrd produktion
innebär vidare att produktionen påbörjas först när efterfrågan uppstår,
vilket underlättas genom att efterfrågan kan avläsas med hjälp av visuella
buffertar och/eller genom kanbankort.  Den sista principen är kontinuerliga
förbättringar, vilket är det arbete som är kopplat till att personalen arbetar
med en ständig reduktion av interna slöserier. (Juhlin, Consultant SCD)

Scania säger att utbildningen i SPS är uppdelad i tre en-veckors-pass och
att den sker över en tidsperiod om åtta månader. Scania motiverar den
långa tidsperioden med att leverantörerna måste få tid till att ta åt sig
tankegångarna med SPS i en egen takt. De två första utbildningsveckorna
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genomförs i Scanias anläggningar medan den tredje utförs hos
leverantören. De operatörer som deltar i utbildningen är samtliga från ett
produktionsavsnitt som bildar en förbättringsgrupp hos leverantören.
Denna grupp är den pilotgrupp där Scania främst gör insatserna.
Produktionsavsnittet är alltid en del av leverantörens verksamhet som
bearbetar eller monterar Scania-artiklar. Scania uppger emellertid att deras
förhoppning är att det tanke- och arbetssätt som SPS innebär skall sprida
sig från förbättringsgruppen till hela leverantörens verksamhet. (Carrick,
Senior Consultant SCD)

Scania uppger att de under utbildningsveckorna genomför en rad olika
moment. Leverantören får genom filmvisning och teoriundervisning ta del
av SPS-principerna och tankarna bakom principerna. Leverantören får även
besöka olika avsnitt i Scanias produktion för att få ta del av hur arbetssättet
fungerar i praktiken. Leverantören får även se vart de produkter de
producerar till Scania sitter på lastbilen och de får delta i produktionen och
montera de egna produkterna på Scanias lastbilar. Parterna går även
tillsammans igenom leverantörens verksamhet för att finna möjligheter till
förbättringar men de diskuterar även kring de svårigheter som föreligger
med införandet av SPS. Mellan utbildningsveckorna besöker Scania även
leverantörerna för att stödja dem i deras arbete. Scania berättar att
leverantören under hela samarbetet har möjligheten att ta kontakt med
Scania för att få hjälp och stöd om de kör fast i utvecklingsarbetet. Scania
uppger att de under utbildningen redogör för vad det innebär att bli
certifierad och vilka krav det ställer på leverantörens verksamhet. Efter
genomgången SPS-utbildning är tanken att leverantören skall bli
certifierade enligt steg 1 i SPS inom en tidsperiod om sex till 12 månader.
(Juhlin, Consultant SCD) 

4.2.4 Certifiering enligt SPS steg 1
Scania uppger att de har certifieringen som målsättning för att
leverantörerna skall ha en konkret inriktning att arbeta mot i
utvecklingsarbetet. För att leverantören skall kunna bli certifierad enligt
SPS steg 1 finns det tre övergripande kriterier som måste uppfyllas.
Kriterierna är att ha ordning och reda, att processuppföljning finns och att
rutinerna för förbättringsgruppen efterlevs. (Juhlin, Consultant SCD) En
schematisk bild av kriterierna åskådliggörs på följande sida.
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Ordning & Reda

Certifiering
SPS steg 1

Aktiv
Processuppföljning

Förbättringsgruppens
rutiner efterlevs

Figur 4.2.4: Kriterier för certifiering enligt SPS steg 1
Källa: Internt material Scania, Egen bearbetning

Scania uppger att ordning och reda går ut på att arbeta med de fyra S:en,
vilka innebär att; sortera bort allt som inte behövs för att utföra
arbetsuppgifterna, skaffa fram det som behövs, systematisera arbetsplatsen
men även sköta om den. Processuppföljning innebär att visualisera och
mäta processeffektiviteten samt registrera uppkomna störningar.
Förbättringsgruppens rutiner skall bestå av att alla förbättringar
åskådliggörs på en tavla och att möten hålls på fastlagda tider samt att
gruppen följer upparbetad agenda. Certifieringen genomförs hos
leverantören av SDX- gruppen vilka följer upp om kraven är uppfyllda för
att leverantören skall komma att bli certifierad. Om leverantören uppfyller
kraven bli de certifierade enligt SPS steg 1. (Juhlin, Consultant SCD) 

4.3 Utvecklade leverantörer
Scania uppger att de till verksamheten årligen köper in material från 600
leverantörer till ett värde som motsvarar ungefär 50 procent av det totala
förädlingsvärdet. Företaget uppger vidare att knappt 40 av dessa
leverantörer har påbörjat eller genomgått Scanias utvecklingsprogram.
(Carrick, Senior Consultant SCD) Utformningen av vår studie resulterade i
att vi studerade tre av dessa leverantörer. Vi har valt att kalla de undersökta
leverantörerna för Leverantör A, B och C. 

Scania berättar att inköpsandelen hos samtliga av de undersökta
leverantörerna understiger en procent. Denna procent representerar därmed
inköpsbeloppet hos varje enskild leverantör i förhållandet till Scanias totala
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inköpsvärde från samtliga leverantörer. Scania uppger även att
inköpsbeloppen från var och en av dessa leverantörer ligger i spannet 40-75
mkr per år. (Fridén, Purchasing Manager; Persson, Business Control). 

Scania berättar att Leverantör A levererar en produkt som det inte finns
några substitut till om till exempel en leverans uteblir eller blir försenad.
Företaget uppger vidare att produktionen stannar om leveranser från denna
leverantör uteblir. Scania talar emellertid om att det är möjligt att byta ut
Leverantör A mot en annan leverantör inom loppet av en kortare tidsperiod.
Scania berättar att även Leverantör B levererar en produkt där det inte finns
substitutprodukter att tillgå på marknaden. Om Scania väljer att byta ut
Leverantör B skulle detta även kräva en hel del tid och resurser. Scania
uppger att även Leverantör B:s produkter är kritiska för produktionen och
att det inte går att fortsätta att montera lastbilarna om produkten uteblir
eller blir försenad. Vidare uppger Scania att Leverantör C levererar kritiska
specialprodukter till produktionen och om leveransen uteblir resulterar det i
att Scanias produktion stannar. Företaget uppger även att leverantören i
dagsläget inte går att byta ut och det finns inte heller finns några
substitutprodukter att tillgå på marknaden. (Carrick, Senior Consultant
SCD) 

4.4 Leverantör A

4.4.1 Relationen med Scania 
Under våra intervjuer hos Leverantör A diskuterade vi leverantörens
förhållande till Scania. En av de anställda berättar att Scania står för knappt
50 procent av leverantörens omsättning. När vi frågar om känslorna som
uppkom vid initieringen av utvecklingsprogrammet uppger två av de
anställda att deras känsla var att företagsledningen hade dragit sig ur om
den haft möjlighet. Två av intervjupersonerna ger emellertid uttryck för att
skepticismen mot utvecklingsprogrammet har avtagit med tiden. Flera
anställda uppger även att de skeptiska tongångarna förvandlats till positiva.
Flera av de anställda hos Leverantör A uppger att de efter utvecklings-
programmet har fått en bättre förståelse för Scanias verksamhet och krav.
De upplever emellertid att förståelsen är högre hos den personal som besökt
Scania än hos dem som inte givits den möjligheten. Flera intervjupersoner
uppger att de mer frekventa kontakterna som följt av utvecklings-
programmet har medfört en öppnare dialog. En av de anställda uppger
vidare att samarbetet har blivit bättre med Scania eftersom Leverantör A
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har blivit en bättre leverantör idag. Ett par av de anställda påpekar även att
antalet konflikter med Scania har blivit färre och de som fortfarande
uppstår går lättare att lösa eftersom de anställda känner en ökad närhet till
Scania nu till skillnad från innan utvecklingsprogrammet. 

”Nu har vi en dialog på ett helt annat sätt och samarbetet går
mycket smidigare.”

(Produktionschef)

Flera ur leverantörens personal berättar även att de har fått ett ökat
förtroende för Scania som kund i och med den öppnare dialogen. Två av de
anställda säger emellertid att Scania inte alltid lever som de lär när det
gäller det arbetssättet som de förespråkar. Leverantören uppger till exempel
att Scania inte alltid följer den filosofi som de själva lär ut runt
förbrukningsstyrd produktion. Leverantören säger att Scania den ena dagen
kan skicka fyra kanbankort, vilket är det normala, för att sedan skicka elva
till tolv kort nästkommande dag. Leverantörerna hävdar att det inte
förekommer sådana efterfrågesvängningar, vilket tyder på att Scania inte
alltid tillämpar den förbrukningsstyrda produktion som de förespråkar i
utvecklingsprogrammet. 

4.4.2 Möjligheten att påverka arbetssituationen
När vi under intervjuerna förde en dialog runt personalens arbetssituation
uppgav alla intervjuade att de idag har en större möjlighet att påverka
arbetssituationen. En anställd anser att personalen blivit mer positiv till att
utföra förändringar eftersom de märker att de kan påverka
arbetssituationen. Flera av de anställda uppger vidare att personalen idag
utför fler arbetsuppgifter än de som står i arbetsbeskrivningen, vilket var
ovanligt innan utvecklingsprogrammet. En intervjuperson säger att tid
vilken tidigare använts för exempelvis tidningsläsande, har börjat användas
till förbättringsarbete. Ett flertal av de intervjuade berättar även att
möjligheten att påverka arbetssituationen har ökat deras ansvarstagande
mot den egna organisationen. 

”Kan man påverka sin situation vill man ta ansvar för den.”

(Operatör)
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Det är även flera av de intervjuade som uppger att de känner ett ökat ansvar
gentemot Scania och att de därmed vill leva upp till de krav som Scania har
på dem. För att exemplifiera det ökade ansvarstagandet berättar en
intervjuperson om ett tillfälle när ett maskinhaveri inträffade. Han berättar
hur operatörerna vid den havererade maskinen genom stor ansträngning
lyckades tillverka en provisorisk lagning för att hålla maskinen igång
medan reservdelar införskaffades. Detta påtalar den anställde att
operatörerna med störta sannolikhet inte skulle ha gjort innan
utvecklingsprogrammet. Under våra intervjuer beskriver flera anställda att
operatörerna idag är mer medvetna om hur viktigt det är med service och
underhåll för att maskinerna skall fungera utan störningar. 

”Operatörerna är idag mer medvetna om konsekvenserna av ett
stillestånd.”

(Produktionschef)

När vi för en dialog runt de anställdas kompetens anser flertalet att
kompetensen är oförändrad. Två av de anställda uppger att de inte har blivit
bättre maskinoperatörer. Det är emellertid flera intervjupersoner som anser
att det nya arbetssätt som utvecklingsprogrammet förespråkar har medfört
att de anställda ges en större möjlighet att utnyttja den kunskap som de har. 

”Kunskap har funnits här hela tiden men personalen har inte fått
möjlighet att visa den.”

(Koordinator 2)

Flera intervjupersoner påpekar att de kan se att personalen utnyttjar
kunskapen i högre utsträckning genom den markanta ökningen i antalet
förbättringsförslag som uppkommit efter utvecklingsprogrammet. Det
fanns enligt de anställda inte tidigare någon uppföljning av
förbättringsförslag men flera av dem uppskattar en kraftig ökning i antalet
förslag som både framförs och genomförs. En anställd uppger dock att
frekvensen över genomförda förbättringar sjönk under en perioden när
företaget hade ekonomiska svårigheter.
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”…vi är flera hundra gånger bättre på att både framföra och
genomdriva förändringar idag jämfört med innan utvecklings-
programmet”

(Koordinator 1)

4.4.3 Förbättringsarbetets inverkan på arbetsmiljön
Ett flertal anställda uppger att de börjat ordna arbetsplatserna och
visualisera vart verktygen skall hänga samt vart förbrukningsmateriel skall
förvaras. De uppger även att de har upprättat städrutiner för operatörerna.
Sammantaget uppger de anställda att detta har bidragit till att arbetsplatsen
har blivit både renare och mer ordnad. En anställd uppger att det tidigare
låg trasor, olja, verktyg och slipspån överallt runt maskinerna och i
transportgångarna. Flera anställda uppger vidare att de flesta verktyg nu
hänger på avsedda platser och att det är rent och snyggt runt maskiner och i
transportgångar. 

Flera av de intervjuade berättar även att det har blivit ett ökat fokus på
arbetsplatsens ergonomi och att det idag till exempel införskaffats
lyftanordningar för underlätta de arbetsmoment som kräver tunga lyft.
Även säkerheten på arbetsplatsen har ökat berättar vissa av de anställda.
Flera intervjupersoner uppger emellertid att de har haft turen att klara sig
ifrån allvarliga tillbud både innan och efter utvecklingsprogrammet och de
därför har svårt att se någon förändring av antalet incidenter. De anställda
framhåller emellertid entydigt att uppenbara riskkällor har avlägsnats eller
märkts upp och att det har skapats rutiner för anmälning och uppföljning av
eventuella incidenter, vilket överhuvudtaget inte fanns tidigare. 

”Vi har ökat säkerheten i processen genom att avlägsna eller
märka upp uppenbara riskkällor…”

(Koordinator 2)

Ett flertal av de anställda uppger att det faktum att verktyg och
förnödenheter idag finns lätt tillgängliga när arbetet skall utföras, har
medfört att arbetssituationen är mindre stressande och därmed har den
blivit bekvämare.
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”Det är mycket mindre stressande att arbeta här nu, eftersom jag
alltid vet vart mina verktyg finns och slipper därmed springa runt
och fråga efter dem när jag behöver dem för att exempelvis rigga
en maskin.”

(Operatör)

Flera anställda uppger vidare att den ökade renligheten och ordningen på
arbetsplatsen har ökat trivseln och att personalen idag har börjat släppa
revirtänkandet. En annan förändring som påpekas av flera anställda är att
de innan utvecklingsprogrammet hade problem med sjukfrånvaron på
företaget. De uppger att sjukfrånvaron är betydligt lägre idag än innan
utvecklingsprogrammet. Flera av intervjupersonerna uppger att det är
roligare att gå till jobbet idag än innan utvecklingsprogrammet. Två av de
anställda säger att detta är ett resultat av utvecklingsprogrammet eftersom
det har medfört att de anställda får större möjligheter att påverka den egna
arbetssituationen. 

”Man får göra något annat än att stå som en hjärndöd apa och
köra maskin.” 

(Koordinator 1)

Flera anställda uppger dock att det finns anställda, främst de som arbetat
länge, som upplever förändringsprocessen som påfrestande och de berättar
att de har haft svårt att anpassa sig till det nya arbetssättet.
Intervjupersonerna uppger emellertid att de inte kunnat se några
förändringar i personalomsättningen efter utvecklingsprogrammet.

4.4.4 Förändringar i processerna
Två intervjupersoner säger att den bättre ordningen har satt avtryck även i
lagersituationen. De uppger att de tidigare hade för stora ämnes- och
färdigvarulager men att de nu har utarbetat ett lagersystem som medfört att
de har bättre lagernivåer. En annan anställd säger även att lagernivåerna på
förbrukningsartiklarna minskat i de flesta fall eftersom de idag vet hur
mycket förbrukningsartiklar verksamheten kräver. 
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”I och med att vi fått ordning och reda så vet vi vad vi har och
inte har.”

(Koordinator 1)

En anställd uppger emellertid att det är svårt att härleda den förbättrade
lagersituationen enbart till utvecklingsprogrammet. Han uppger att de har
införskaffat ett MPS-system efter utvecklingsprogrammet, vilket har
medfört att de har en bättre kontroll på vad de har i lager och inte. Flera
anställda berättar även att omställningstiderna på maskinerna har  sjunkit
markant efter utvecklingsprogrammet. De uppger att detta är ett resultat av
att operatörerna idag vet vart de har verktygen som behövs vid
omställningen av maskinerna.    

 ”Förut såg arbetsplatsen ut som ett slagfält där mätverktyg låg
och skräpade lite överallt och omställningar tog en halv dag som
egentligen skulle ha tagit en timme.”

(Operatör)

Ett par anställda uppger att omställningstiderna i vissa maskiner har
minskat i storleksordningen 80 procent. När det gäller yttre omställningar
står vissa maskiner inte ens still längre uppger en av intervjupersonerna. En
annan förändring som flera av de anställda uppger är att operatörerna idag
är medvetna om hur långa ställtiderna är i maskinerna, vilket inte var fallet
tidigare. Flera intervjupersoner uppger även att det har blivit en förändring
i informationsflödet internt som har medfört att operatörerna görs medvetna
om eventuella reklamationer på de artiklar som de bearbetade. Denna
förändring anser flera anställda har bidragit till en ökande
kvalitetsmedvetenheten. Vidare uppger de att kvalitetsmedvetenheten
bidragit till att operatörerna idag är mer uppmärksamma på
maskinproblem, samt att de är mer benägna att komma till rätta med
problemen bakom reklamationerna. En följd av detta, anser de intervjuade,
har blivit att operatörerna tar ett ökat ansvar för service och underhåll av
maskinerna men även att de är noggrannare i kvalitetsuppföljningen och
hanteringen av avvikelser. 
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”Tidigare lades bitar som avvek lite vart som helst medan det
idag finns speciellt avsedda platser för vart man ska lägga
produkter med avvikelser."

(Koordinator 1)

Två av de anställda berättar även att de upplever att antalet interna
kassationer har reducerats men eftersom det inte finns någon uppföljning
kring detta säger de att de inte kan säga i vilken storleksordning som
kassationerna har minskat. Ur företagsinternt material framgår det vidare
att antalet kundreklamationer har minskat med drygt 90 procent efter
utvecklingsprogrammet och kvalitetsrelaterade kostnader har reducerats
med 60 procent. En intervjuperson uppger emellertid att de inte har dragit
ner på vare sig service eller kringtjänsterna för att uppnå dessa resultat. 

Ett flertal av intervjupersonerna berättar även för oss att utvecklings-
programmet har resulterat i en ökad produktivitet hos pilotgruppen. De
uppger att gruppens produktionstakt ökat med drygt 30 procent. Ett par av
intervjupersonerna uppger även att personalen tidigare arbetade både nätter
och helger för att klara av att hålla rätt produktionstakt, vilket de numera
inte behöver göra. En av de anställda uppger även att den ökande
produktionskapaciteten har avspeglat sig i övertiden som har minskat med
drygt 20 procent efter utvecklingsprogrammet. 

”I pilotgruppen har produktionstakten ökat och det tjänar vi
självklart pengar på.”

(Produktionschef)

En intervjuperson uppger emellertid att det är svårt att säga något om
produktionstakten i verksamheten som helhet eftersom den inte mättes
tidigare. Två av de anställda uppger dock att känslan är att ökningen inte är
lika stor i den övriga produktionen men de säger ändå att trenden vad gäller
produktiviteten i hela produktionsprocessen är positiv. En av de anställda
uppger även att detta har resulterat i en kortare intern genomloppstid för
produkterna. Flera av intervjupersonerna berättar vidare att även leverans-
säkerheten har ökat.
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”Kraven från kunderna är oförändrade men skillnaden ligger
idag i att vi i allt högre utsträckning klarar av att leverera på
utsatt tid.” 

(Produktionschef)

Flera anställda uppger även att det tidigare genomfördes många express-
och kompletteringstransporter för att löften om leveranstider skulle infrias.
En anställd berättar att antalet express- och kompletteringstransporter har
minskat med nästan 100 procent efter utvecklingsprogrammet. 

”En budbil som åker halvfull med bara våra artiklar finns det ju
ingen lönsamhet i.”

(Produktionschef)

När vi frågar de anställda om företagets kostnadssituation uppger flertalet
av de intervjuade att de har blivit mer kostnadsmedvetna. En anställd
uppger även att detta har medfört att de idag är bättre på att sätta rätt pris på
produkterna. 

”När vi räknade hem en artikel förut gjorde vi många gånger fel
och det har visat sig att vi bearbetat och sålt artiklar som vi gör
förlust på.”

(Produktionschef)

4.4.5 Spridningen av tanke- och arbetssätt
Flera anställda berättar att det tanke- och arbetssätt som utvecklings-
programmet förespråkar har spridit sig från pilotgruppen till andra
arbetsgrupper inom organisationen. De uppger att många operatörer börjat
titta på det arbete som pilotgruppen genomfört och har sedan plagierat och
utvecklat de egna arbetsplatserna. En av de anställda berättar även att den
ökade kostnadsmedvetenheten har påverkat flera av leverantörens kunder.
Han uppger att den ökade kostnadsmedvetenheten har inneburit att de idag
tar extra betalt av de kunder som vill ha produktförändringar, vilket de inte
gjorde tidigare. Den anställde uppger att de tidigare drog på sig stora
kostnader utan att ta något extra betalt.  
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”Vi gör inget gratis i dagsläget.”

(Produktionschef)

Ett par av de anställda uppger även att företagets leverantörer har påverkats
av utvecklingsprogrammet. De anställda berättar att de idag har börjat
vidarebefordra reklamationer till leverantörerna i de fallen det går att
härleda kvalitetsfel till dem. De  uppger även att detta inte gjordes i någon
högre utsträckning tidigare. En anställd uppger även att de har börjat ställa
högre krav på leverantörerna vilket har lett till förbättrade prestationer hos
leverantörerna.

”Vi har börjat ifrågasätta våra leverantörer och deras
processer...”

(Produktionschef)

En av de anställda berättar även att det har blivit en öppnare dialog med
leverantörerna och kunderna, precis som i relationen med Scania. Detta
anser intervjupersonen har underlättat kommunikationen med både deras
leverantörer och kunder.

4.5 Leverantör B

4.5.1 Relationen med Scania
Under våra intervjuer hos Leverantör B diskuterade vi leverantörens
förhållande till Scania. En av intervjupersonerna berättar att Scania står för
cirka 60 procent av Leverantör B:s omsättning. När vi frågar om
utvecklingsprogrammet uppger ett flertal av intervjupersonerna att det har
resulterat i en ökad närhet till Scania eftersom de idag har både en tätare
och mer öppen dialog. Två anställda berättar att den förbättrade
kommunikationen bidragit till ett smidigare och mer friktionsfritt
samarbete med färre konflikter. 

”Tidigare ville ingen lyfta telefonluren när det ringde med rädsla
för att det var Scania som ringde för att skälla på oss, men idag
är det en mer positiv dialog om problemen.”

(Tillförordnad Produktionschef)
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Flera intervjupersoner uppger att de har fått en ökad  förståelse för Scania
som företag efter att ha varit på Scania och sett hur de arbetar. Två
intervjupersoner uppger vidare att de fått en ökad förståelse för produkten
som Scania producerar och att de därigenom har blivit mer kund-
orienterade. En anställd berättar även att de flesta i personalen är mer
medvetna idag om vart pengarna till verksamheten kommer ifrån. 

”… ingen kund, inga pengar och då har vi inget arbete.”

(Gruppchef)

4.5.2 Möjligheten att påverka arbetssituationen
När vi under intervjuerna för en diskussion runt förändringar i
arbetssituationen påpekar flertalet av intervjupersonerna att de idag ges en
ökad möjlighet att påverka arbetssituationen. Flera anställda uppger vidare
att det ökade utrymmet att kunna förändra fungerar som en belöning i
arbetet. 

”Många har väntat på en förändring av sin arbetssituation och
får näring av att kunna påverka den.”

(Gruppchef)

Flera av intervjupersonerna berättar vidare att de har fått klart för sig,
genom att utföra kontinuerliga förbättringar, att de inte bara uppnår en
bättre och effektivare arbetsplats utan även tryggar en fortsatt anställning. 

”Jobbar inte vi med ständiga förbättringar så gör någon annan
det och konkurrerar ut oss.”

(Gruppchef)

Ett flertal av intervjupersonerna berättar vidare att antalet förslag som
uppkommit och genomförts har ökat betydligt. Flera av de anställda uppger
även att detta har medfört att de idag utför långt mer än vad som står i
arbetsbeskrivningen. 
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”Om man kan utläsa en förändring kan man säga att det har
utförts prestationer utöver arbetsbeskrivningen.”

(Koordinator)

När vi under intervjuerna förde en dialog kring de anställdas kompetens
uppger flera av de intervjuade att den enskilda kompetensen hos personalen
inte har ökat i någon större omfattning i och med utvecklingsprogrammet.
Intervjupersonerna berättar emellertid att de anställda i större utsträckning
har börjat använda den kunskap som de redan besitter. 

”Maskinkompetensen har inte höjts men man använder det man
kan på ett mer kreativt sätt.”

(Operatör)

Ett par av de anställda uppger vidare att den interna utbildningen av
personalen har ökat som en följd av utvecklingsprogrammet. De uppger att
de idag genomför föreläsningar för den egna personalen runt tankegångarna
och principerna i SPS. Två av intervjupersonerna berättar även att
operatörerna delar med sig av kunskap internt i större utsträckning än
tidigare, vilket de uppger har stärkt sammanhållningen och gruppkänslan
hos personalen. 

”Nu har man börjat kommunicera mellan grupperna i
produktionen och man tar del av varandras kunskap.”

(Gruppchef)

4.5.3 Förbättringsarbetets inverkan på arbetsmiljön
Ett flertal av intervjupersonerna uppger att det efter utvecklingsprogrammet
har blivit stora förändringar i arbetsmiljön. En anställd uppger att företaget
tidigare hade ett dåligt rykte vad gällde arbetsmiljön men att detta har
förändrats efter utvecklingsprogrammet. Han berättar vidare att den
personal som ibland kommer från andra produktionsenheter inom
koncernen för att  arbeta hos Leverantör B har sagt att de vill stanna kvar
på grund av den positiva förändringen i arbetsmiljön. 
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”Förr badade vi i olja men nu börjar det bli riktigt snyggt och
trevligt här.”

(Operatör)

Två av de anställda uppger att arbetssituation förändrats betydligt och att
produktionen hos företaget har blivit renare men även säkrare som
arbetsplats. 

”Man slipper vara rädd för att halka i olja när man går i
produktion.”

(Koordinator)

Flertalet av intervjupersonerna uppger även att företaget har avlägsnat eller
märkt upp uppenbara riskkällor. En intervjuperson uppger även att det har
blivit en reduktion i antalet arbetsskador efter utvecklingsprogrammet. Han
berättar att antalet  arbetsskador har minskat med drygt 40 procent. Flera av
de anställda berättar även att den rena arbetsplatsen tillsammans med
möjligheten att kunna påverka arbetssituationen har medfört att personalen
är mentalt gladare idag än innan utvecklingsprogrammet. En anställd
uppger även att  korttidsfrånvaron har minskat med drygt 40 procent och
trenden är fortsatt nedåtgående. Intervjupersonen berättar vidare att även
långtidsfrånvaron är på väg att minska. När det gäller personal-
omsättningen berättar han emellertid att det inte går att utröna några
förändringar.

4.5.4 Förändringar i processerna
När vi frågar om processerna i företaget uppger en av de anställda att
produktionsgrupperna idag är mer självstyrande än vad grupperna var innan
utvecklingsprogrammet. Han berättar att operatörerna idag tar ett ökat
ansvar för maskinerna och att de självmant ser till att maskinerna går. Flera
anställda uppger att det ökade ansvaret som personalen tar kommer sig av
att ledningen idag är tydligare i dialogen med operatörerna och att
operatörerna därför vet vad de skall göra och varför. Ett par av
intervjupersonerna berättar även att de i och med utvecklingsprogrammet
har fått ökad kontroll över processerna.
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”Nu börjar maskinerna att rulla när man vill och inte när
maskinen vill.”

(Gruppchef)

Ett flertal av intervjupersonerna uppger att operatörerna har blivit mer
medvetna om att prioritera det som krävs för att maskinen skall gå och att
de har fått en ökad förståelse för vad som tillför värde i processerna. Flera
av de anställda berättar även att operatörerna idag är mer medvetna om att
kunderna inte vill betala för den tid då företaget inte tillför något värde till
produkterna. Ett par av intervjupersonerna uppger att detta bidragit till att
operatörerna idag arbetar för att hålla nere ställtiderna i maskinerna. Vid
yttre omställningar av maskinerna uppger en anställd att de i dagsläget ofta
håller maskinerna gående, vilket de inte gjorde tidigare. Flera anställda
berättar även att arbetet med att minska omställningstiderna underlättats av
den ordning och reda som uppkommit som en följd av utvecklings-
programmet.

”Operatörerna vet idag vart verktygen finns när de skall ställa
om maskinerna.”

(Koordinator)

En av de anställda uppger vidare att omställningstiderna på maskinerna i
vissa fall har reducerats med cirka 80 procent. Två av intervjupersonerna
uppger även att de minskade omställningstiderna har inverkat positivt på
produktiviteten. En av de anställda uppger att produktiviteten hos
pilotgruppen har ökat med drygt 20 procent efter utvecklingsprogrammet.
Flera anställda uppger även att de har fått en ökad förståelse för vikten av
underhåll av maskinerna. De berättar vidare att underhåll idag utförs innan
maskinerna havererar, vilket de uppger minskat antalet maskinhaverier.  

”Vi har idag det bästa förädlingsvärdet per anställd inom
koncernen.”

(Tillförordnad Produktionschef)

En anställd uppger att genom ökad kontroll i processerna har de fått färre
interna kassationer. Företagsinternt material visar på en reducering av
interna kassationer med drygt 90 procent. Flera anställda berättar även att
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de produkter som når kunderna håller en högre kvalitet idag till skillnad
från innan utvecklingsprogrammet. En av de anställda uppger att kund-
reklamationerna minskat kraftigt. Av företagsinterna material framgår att
reklamationerna totalt från alla kunder minskat med cirka 50 procent. Det
företagsinterna materialet visar vidare att Scanias reklamationer på
produkterna från pilotgruppen minskat med drygt 90 procent. Intervju-
personerna uppger vidare att företaget inte har gjort några förändringar i
varken service eller kringtjänster. En anställd berättar att den ökande
produktiviteten och en förbättrad kvalitet på produkterna tillsammans med
en vikande konjunktur har möjliggjort att företaget kunnat ta bort både
helg- och nattskift i produktionen. En annan anställd uppger även att
personalen arbetar mindre övertid idag och trenden är att övertidsuttagen
börjar stabiliseras på en låg nivå. 

Flera anställda uppger även att ordning och reda i produktionen har bidragit
till att lagren med processförnödenheter har minskat. En intervjuperson
berättar emellertid att  lagret med ämnen samt färdigvarulagret är i stort sätt
oförändrade, men uppger att lagersituationen genomgående blivit lite
bättre. 

”Vi ser nu till att det finns rätt saker i lager.”

(Gruppchef)

Flera av de anställda uppger att det tidigare inte gjordes några
uppföljningar vad gäller förändringar i den interna genomloppstiden men
de uppskattar att den reducerats i och med de lägre lagernivåerna samt den
ökade produktiviteten. Ett par av de anställda uppger även att leverans-
säkerheten mot Scania hittills ökat med 20 procent efter utvecklings-
programmet och att trenden är fortsatt positiv. 

”Förut låg vi ständigt efter med leveranserna men det har
ändrats i och med att vi kan trycka igenom fler bitar nu.”

(Tillförordnad Produktionschef)

En anställd uppger att de blivit mer kostnadsmedvetna och att det har
avspeglat sig på många olika sätt i organisationen. Han berättar till exempel
att personalen har arbetat hårt med att få ordning på de höga kostnader som
deras leveranssituation tidigare orsakade. Han uppger vidare att den ökande
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leveranssäkerheten har reducerat kostnaderna för express- och
kompletteringstransporter med drygt 70 procent.

”Tidigare körde vi mycket expresstransport med taxi, vilket vi
inte gör idag.”

(Gruppchef)

4.5.5 Spridningen av tanke- och arbetssätt
Flera av de anställda uppger att pilotgruppens nya arbetssätt har spridit sig
internt inom organisationen men att det inte har skett självmant. Två av
intervjupersonerna berättar att pilotgruppen har fått fungera som ledare
tillsammans med koordinatorerna. De uppger ytterligare att arbetet med att
sprida tanke- och arbetssättet inom organisationen inte varit någon lätt
uppgift.

”Det man ska veta när det gäller förändringsarbete är att det
inte är som att stoppa en startnyckel i tändningslåset och sedan
är motorn igång…”

(Gruppchef)

En anställd uppger att tankesättet som de anammat av Scania inte direkt har
spridit sig till deras leverantörer men att leverantörerna fått ta del av
utvecklingsprogrammet genom att Leverantör B ställer liknade krav till
sina leverantörer som Scania ställer på Leverantör B. Han uppger även att
företagets leverantörer tidigare haft blanka papper vad gäller reklamationer.
Den anställde uppger emellertid att företaget har blivit mer uppmärksamma
och bättre på att utreda var kvalitetsproblemen uppstår och att detta har
medfört att de har börjat reklamera de fel som kan härledas till
leverantörerna 

”Vi har börjat ställa samma krav på våra leverantörer som
Scania ställer på oss.”

(Tillförordnad Produktionschef)

Flera av de anställda uppger att andra kunder än Scania ser de
verksamhetsförändringar som kommit till stånd som något positivt. En
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anställd berättar att de idag gärna visar kunder, som kommer på besök, runt
i produktionen, vilket de inte gjorde tidigare. 

”Det tanke- och arbetssätt som vi använder oss av idag har
spridit sig till andra företag som har besökt oss för att se vår
verksamhet.”

(Koordinator)

4.6 Leverantör C

4.6.1 Relation med Scania
När vi under våra intervjuer hos Leverantör C diskuterade runt
leverantörens förhållande till Scania uppgav en av intervjupersonerna att
Scania står för knappt 40 procent av leverantörens omsättning. Det
framkommer även att ett flertal av de intervjuade upplever att det idag
förekommer fler personliga kontakter mellan parterna än tidigare.
Dessutom uppger de att de upplever att samarbetet med Scania har
förbättrats. Flera anställda berättar att de har en ökad förståelse för Scanias
krav genom att de fått en inblick i hur Scania arbetar. Flertalet av intervju-
personerna uppger att de nu har insett hur viktigt det är med god kvalitet
och att leverera i rätt tid. En anställd berättar även att i och med att de
levererar produkter med högre kvalitet med en högre leveranssäkerhet har
det skapats ett mer gynnsamt arbetsklimat mellan parterna och när problem
väl uppkommer är de lättare att lösa. 

”…kontakten blivit bättre för vi är en bättre leverantör idag.”

(Produktionschef)

Två av de anställda uppger även att de ökade kontakterna och den ökade
insynen i Scanias verksamhet har ökat Leverantör C:s förtroende för
Scania. En av de anställda uppger även att förtroendet för Scania har ökat
genom att de anställda på SDX-gruppen hos Scania har visat ett stort
engagemang under och efter utvecklingsprogrammet. En intervjuperson
uppger att Scanias stora engagemang har fått deras verksamhet effektivare.
En annan intervjuperson berättar vidare att Scanias stora engagemang runt
SPS har påverkat personalen hos Leverantör C. Intervjupersonen berättar
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att de ibland har fokuserat för mycket på samarbetet med Scania och
utvecklingsprogrammet vilket kan ha föranlett att mindre kunder försakats. 

”Vi har väl tänkt bara Scania så de små kunderna kan ha kommit
i kläm ibland.”

(Produktionschef)

4.6.2 Möjligheten att påverka arbetssituationen
När vi frågar om förändringar i arbetssituationen uppger flera anställda att
de har en större möjlighet att påverka arbetssituationen idag och att de
därmed känner sig mer delaktiga. En anställd uppger emellertid att den
första reaktionen till utvecklingsprogrammet var ett avståndstagande
eftersom hon inte ansåg sig ha tid med utvecklingsarbetet. Flera
intervjupersoner berättar att operatörerna har fått mer ansvar idag genom
att många administrativa uppgifter har lagts ut hos dem. En anställd uppger
även att de är mer självgående idag och inte kräver lika mycket stöd i den
dagliga verksamheten. Flera av de anställda uppger emellertid att de anser
att det är roligare att arbeta idag. De berättar att de upplever att trivseln har
ökat i och med införandet av det nya arbetssättet eftersom det skapar
möjligheter för operatörerna att planera och ta ansvar för det egna arbetet. 

”Nu är det roligare att arbeta, man slipper stå som en idiot och
bara montera.”

(Operatör)

Ett flertal av intervjupersonerna uppger att lusten att arbeta har ökat
eftersom de idag känner att de kan förändra arbetssituationen och att
ledningen stödjer dem i förändringsarbetet genom uppmuntran och
avsättandet av resurser. Flera anställda berättar även att utbildningen och
besöken hos Scania har fungerat som inspiration eftersom de därigenom
fått insikt i hur arbetssituationen kan förändras med ett aktivt förbättrings-
arbete. Flera intervjupersoner uppger vidare att antalet förbättringsförslag
har ökat efter utvecklingsprogrammet.
 

”När jag såg hur de jobbade på Scania och vilka förbättringar
de gjort längtade jag till måndagen för att få börja förändra.”

(Operatör)
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 Två av de anställda uppger att de idag är mer medvetna om vad som
förväntas av dem i form av kvalitet och leveranser. De uppger även att de
har börjat ta ett större ansvar för att företaget skall kunna producera och
leverera produkter enligt överenskommelse. Tidigare var mentaliteten en
helt annan uppger en av de anställda.

”…man gav sjutton i att höra av sig till Scania och man skickade
det man hade så brydde man sig inte om så mycket mer.”

(Produktionschef)

Flera anställda uppger att det satsas mer på operatörernas kunskap och
kompetens än vad det gjordes innan utvecklingsprogrammet. En
intervjuperson uppger att företaget idag skapar tid för personalen att gå
ifrån de ordinarie arbetet för att delta i utbildningar och kurser. En annan
anställd berättar att de tidigare hade inställningen att de inte hade tid att ta
personal från golvet för att utbilda dem. 

”…man kan säga så att före tog vi oss inte tid men nu skapar vi
oss tid”

(Produktionschef)

Två av de anställda uppger även att ledningen idag lyssnar mer till vad
personalen på golvet vill förbättra genom att ta del av deras åsikter.

”Vi har nu utvecklingssamtal med cheferna där vi får säga vad vi
tycker och vad vi vill förändra.”

(Operatör)

Ingen av intervjupersonerna uppger att personalens kompetensen ökat. En
anställd berättar emellertid att det blivit mycket högre i tak och att
personalen idag vågar berömma eller kritisera medarbetare om den gjort
något bra eller mindre bra. 

”Idag ifrågasätter personalen varför vi arbetar som vi gör och
vilka förbättringar som kan genomföras.”

(Koordinator)
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Flera anställda säger även att personalen idag kommunicerar mycket mer
mellan grupperna internt. Intervjupersonerna uppger att de ser varandra
mer som en helhet som måste arbeta ihop, eftersom de är beroende av
varandra. De uppger att det tidigare inte ansågs nödvändigt att arbeta
tillsammans i samma utsträckning utan de uppger att var och en i
personalstyrkan skötte de egna arbetsuppgifterna utan att ta hänsyn till den
övriga arbetsgrupperna. 

”Tidigare var det lite mer vi och dom.”

(Koordinator)

4.6.3 Förbättringsarbetets inverkan på arbetsmiljön
Enligt flera av de anställda har det ägt rum positiva förändringar i
arbetsmiljön efter utvecklingsprogrammet. Intervjupersonerna uppger att
det idag är mycket mer ordning på arbetsplatsen och att det har blivit renare
i och med att det städas mer frekvent. De uppger även att det har införts
tydliga städrutiner.   

”Det har blivit renare och vi använder tid till att hålla ordning
på vår egen arbetsplats.”

(Produktionschef)

Flera anställda uppger att det efter utvecklingsprogrammet har blivit en
självklarhet hos många i personalen att ha en ren arbetsmiljö med god
ordning.  De intervjuade uppger att det tidigare var många som struntade i
hur arbetsplatsen såg ut, eftersom de bara såg det jobbiga i att hålla
arbetsplatsen ren. 

”Man städar ju hemma varför skall man inte städa på sin
arbetsplats där man spenderar större delen av dagen.” 

(Produktionschef)

Flera intervjupersoner berättar vidare att de inte längre behöver springa
runt och leta efter verktyg när de behöver dem. Två anställda uppger även
att tiden utnyttjas effektivare idag vilket medför att personalen får tid över
till att genomföra förbättringsarbete. 
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”Förr fick du leta efter verktygen för att du inte visste vart de
fanns.”

(Produktionssystemsansvarig)

Flera av intervjupersonerna berättar att arbetssituation har blivit mycket
lugnare och trivsammare. De uppger att arbetet flyter bättre eftersom de har
bättre kontroll över arbetssituation, vilket de uppger skapar ett behagligare
arbetsklimat.

”Vi tillverkar lika mycket idag men med mindre stress och
mindre svett.”

(Operatör)

Flera anställda uppger även att säkerheten har ökat genom att arbetsplatsen
har blivit mer strukturerad efter utvecklingsprogrammet. Ett par av
intervjupersonerna berättar att riskområden har märkts upp för att undvika
olyckor. Dessa personer uppger även att medveten om att säkerheten har
ökat, vilket medfört att individerna ser potentiella riskkällor i större
utsträckning än vad de gjorde tidigare. 

”...riskerna att springa in i saker har minskat eftersom de inte
står huller om buller längre.”

(Koordinator)

Ett par av de anställda uppger att det inte finns någon uppföljning av
olyckor och incidenter. Flera av intervjupersonerna uppger att företaget
varit förskonade från olyckor och de berättar att de inte upplever någon
direkt förändring av antalet incidenter eller olyckor. En anställd berättar
dock att han upplever att små olyckor, som ofta förekom tidigare, inte
förekommer i samma utsträckning idag. Intervjupersonerna upplever inte
heller någon förändring i sjukfrånvaron på grund av utvecklings-
programmet utan de påpekar att sjukfrånvaron var hög redan innan
utvecklingsprogrammet varför åtgärder vidtogs redan då för att komma
tillrätta med frånvaroproblemet. Intervjupersonerna uppger även att de inte
har kunnat se några förändringar i personalomsättningen som en följd av
utvecklingsprogrammet.
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4.6.4 Förändringar i processerna
Flera anställda uppger att det skett förändringar i arbetsprocessen, vilket
medfört att det interna materialflödet har blivit effektivare. En av de
anställda berättar emellertid att de redan innan utvecklingsprogrammet
hade ett liknande arbetssätt som SPS förespråkar. Intervjupersonen uppger
att det därför är svårt att härleda alla förändringar som uppkommit i
verksamheten till utvecklingsprogrammet. Flera anställda uppger att
personalen tar ett större ansvar för att materialet skall flyta friktionsfritt
genom verksamheten idag. Flertalet intervjupersoner berättar även att
antalet stopp och längden på stoppen i produktion har minskat avsevärt
efter utvecklingsprogrammet.

”Förr kunde det hända att vi inte hade något att göra på flera dagar.”

(Operatör)

Två av intervjupersonerna uppger emellertid att omställningstiderna i
maskinerna inte minskat nämnvärt efter utvecklingsprogrammet eftersom
de hade ett aktivt arbete med att reducera ställtiderna redan innan. En
anställd uppger vidare att den interna genomloppstiden har minskat med 50
procent som en effekt av utvecklingsprogrammet. Intervjupersonen berättar
vidare att maskinernas utnyttjandegrad har ökat från drygt 50 procent till
drygt 70 procent efter utvecklingsprogrammet. Intervjupersonen uppger
även att produktiviteten ökat och att detta tillsammans med en minskad
efterfrågan har medfört att företaget har kunnat ta bort nattskiftet i
produktionen. Ingen av intervjupersonerna uppger emellertid någon
förändring i personalens övertidsuttag efter utvecklingsprogrammet.  

När vi under intervjuerna för en diskussion kring leverantörens kvalitets-
situation uppger flera anställda att de upplever en ökad kvaliteten på
produkterna efter utvecklingsprogrammet. En anställd hävdar att detta
delvis är ett resultat av att företaget nu försöker dra lärdom av de misstag
som görs för att undvika samma fel i framtiden. Av företagsinternt material
framgår även att kundreklamationerna har minskat med ungefär 50 procent
efter utvecklingsprogrammet och trenden är fortsatt nedåtgående. 

”Vi gör inte samma fel två gånger idag.”

(Produktionschef)
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En anställd uppger att de tidigare arbetade med reaktivt underhåll och
service men att de nu allt mer börjar få ett förebyggande arbetssätt. Han
berättar vidare att de inte kan se någon direkt förändring i antalet
maskinhaverier men han uppger att de haverier som inträffar idag inte alls
är lika allvarliga som innan utvecklingsprogrammet. 

”Vi jobbar ju mer och mer med förebyggande underhåll idag än
vad vi jobbar med brandkårsutryckningar.”

(Produktionschef)

Det nya arbetssättet har även inneburit att företaget börjat arbeta mot ett
säkerhetslager uppger två av de anställda. Detta, uppger de, har resulterat i
att företaget kan hålla en bättre leveranssäkerhet idag. Intervjupersonerna
uppger att leveranssäkerheten har gått från drygt 45 procent innan
utvecklingsprogrammet till drygt 95 procent idag. En anställd uppger även
att den ökade leveranssäkerheten resulterat i att expresstransporter knappt
existerar idag vilket var vanligt förekommande innan utvecklings-
programmet. 

”Vi har kommit dit med personbil och öppnat bakluckan…och så
har nästa kommit och så har nästa kommit.”

(Produktionschef)

När vi frågar om förändringar i företagets kostnadssituation uppger en
anställd att de tack vare utvecklingsprogrammet har reducerat många
kostnadsposter och att verksamheten idag går med vinst istället för med
förlust. 

4.6.5 Spridning av tanke- och arbetssätt
Flera av de anställda uppger att det tanke- och arbetssätt som förespråkas i
utvecklingsprogrammet har spridit sig från pilotgruppen till övrig personal i
organisationen. Två av intervjupersonerna uppger att operatörer utanför
pilotgruppen många gånger har sett positiva konsekvenser av
utvecklingsarbetet och att de sedan självmant har börjat ta efter
pilotgruppens arbetssätt. 
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”Man vill ju inte vara sämre än de andra.”

(Operatör)

En av de anställda uppger att utvecklingsprogrammet även har påverkat
företagets kunder och leverantörer. Intervjupersonen berättar att fler kunder
än Scania har fått tagit del av förändringarna eftersom de inte producerar
andra kunders produkter annorlunda. Två anställda uppger även att de har
börjat ställa samma krav på leverantörerna som Scania ställer på dem i
termer av kvalitet, ekonomi och leveranssäkerhet. Ytterligare en anställd
uppger att personalen på företaget har blivit mer medvetna om hur
beroende de är av sina leverantörer för att de själva skall kunna uppfylla sitt
åtagande mot Scania.  
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5 ANALYS

I det här kapitlet för vi, utifrån de teorier som redogjorts för i kapitel tre,
en analyserande diskussion kring den empiriska redovisningen som
presenterades i föregående kapitel. Vi börjar med att analysera Scanias
utvecklingsprogram för att sedan gå vidare med en analys av vilka effekter
som utvecklingsprogrammet har resulterat i hos leverantörerna.

5.1 Motiv bakom leverantörsutveckling

5.1.1 Ingen konkurrenskraft utan konkurrenskraftiga leverantörer
Scania upplever en kontinuerlig ökning av konkurrensen inom
fordonsindustrin. Företaget uppger vidare att det krävs mycket av
leverantörerna inom fordonsindustrin och de säger att de skulle ha svårt att
överleva i den hårda konkurrensen om leverantörerna levererade produkter
med en låg leveranssäkerhet, fel kvalitet till en för hög kostnad. Vi anser att
detta resonemang går i linje med Gadde & Håkanssons (1998) och
Mentzers (2001), vilka uppger att det krävs ett effektivt flöde över
organisationsgränserna för att företags produkter skall kunna vara
konkurrenskraftiga. Scania uppger även att utvecklingsprogrammet har
som syfte att höja leverantörernas prestationer. Vi anser även med detta
som bakgrund att Scania, i likhet med vad Rich & Hines (1997) lägger i sin
definition av leverantörsutveckling, försöker att öka leverantörernas
konkurrenskraft genom att bedriva leverantörsutveckling. 

Rich & Hines (1997) och Krause & Ellram (1997) lägger emellertid ett
stort fokus på att det är leverantörens prestationer som skall förbättras och
att det är dennes konkurrenskraft som skall höjas. Vi anser dock att Scania
framhåller att det även är kundföretagets konkurrenskraft som skall höjas
och att detta uppnås genom att slutkunden tillfredsställs. Vi anser därför att
Scania, till skillnad från Rich & Hines (1997) och Krause & Ellram (1997),
lägger ett större fokus vid att leverantörsutveckling syftar till att både kund-
och leverantörsföretaget skall nå ökad konkurrenskraft, vilken möjliggör att
slutkunden kan tillfredsställas. 
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5.1.2 Konkurrenskraft genom optimala processer
Fallföretaget lägger även ett stort fokus på leverantörernas
produktionsprocesser i utvecklingsprogrammet anser vi. Detta vill vi hävda
eftersom SPS i första hand är inriktat mot leverantörernas
produktionsprocesser. Fallföretaget uppger även att de genom programmet
strävar efter att minska slöserierna i leverantörernas produktion. Detta
anser vi ligger i linje med Rich & Hines (1997) definition av leverantörs-
utveckling som uppger att leverantörsutveckling syftar till att minska
interna slöserier hos leverantörerna. 

Jerneteg (1993) försäkrar även att företag genom reduktion av
systemförluster kan nå produktivitet och effektivitet i verksamheten. Dessa
två komponenter är de som Christopher (1998) i sin tur lägger fram som
avgör om ett företag skall nå konkurrensfördelar. Vi anser med
ovanstående resonemang som bakgrund att leverantörsutveckling syftar till
att uppnå konkurrensfördelar genom att det verkar för att få till stånd
optimala processer.

5.1.3 Optimala processer genom kontinuerlig förändring
Vi har tidigare diskuterat den kontinuerliga förändringsprocessen som
enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) pågår hos alla företag. Vi anser att
Scania försöker att vidmakthålla men även påskynda denna processen hos
leverantörerna. Detta anser vi eftersom Scania i utvecklingsprogrammet
förespråkar att leverantörerna skall arbeta med kontinuerliga förbättringar.
Vi anser vidare att Scanias sätt att arbeta med förändringar hos
leverantörerna ligger i linje med hur Jacobsen & Thorsvik (1998)
förespråkar att förändringar skall uppnås. Jacobsen & Thorsvik (1998)
uppger att förändringar förutsätter två viktiga moment. Det första
momentet innebär att individerna i en organisation måste göras medvetna
om att en förändring bör komma till stånd. Det andra momentet är att
individerna måste ges möjlighet att förse sig med kunskap om hur de skall
kunna förändra organisationen. Dessa två moment anser vi att Scania
inbegriper i sitt utvecklingsprogram eftersom de både meddelar
leverantören att förändringar måste ske för att sedan vara behjälplig med
kunskapen om hur leverantören kan nå förändringar. 

Vi anser vidare att Scania genom utvecklingsprogrammet försöker påverka
leverantörens attityder, åsikter och uppfattning och därigenom få till stånd
vad Jacobsen & Thorsvik (1998) benämner som kulturförändringar. Detta
anser vi eftersom Scania uppger att införandet av SPS bygger på att
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leverantören många gånger måste göra en tankemässig omställning för att
reella verksamhetsförändringar skall komma till stånd. Vi vill hävda att det
som Jacobsen & Thorsvik (1998) kallar kulturförändring går att likställa
med en tankemässig omställning eftersom vi anser att det går att likställa
attityder och åsikter med tankesätt. Vi anser vidare att de komponenter
vilka Jacobsen & Thorsvik (1998) inbegriper i strukturförändringar kan
likställas med förändringar i arbetssätt. Vi vill därför påstå att Scania
genom kulturförändringar önskar uppnå strukturförändringar. Denna
tolkning gör vi eftersom Scania, enligt vår uppfattning, fokuserar på att nå
tankemässiga omställningar som de sedan har förhoppningar om att de
skall resulterar i förändringar av leverantörernas arbetssätt. 

Vår uppfattning är även att Scania eftersträvar kulturförändringar i syfte att
underlätta framtida interorganisatoriska förändringsprojekt med
leverantörerna. Denna tolkning gör vi eftersom Scania uppger att
leverantörsutveckling signalerar om framtida samarbeten. Vår uppfattning
att fallföretaget gör detta för att de i framtiden inte skall behöver övervinna
tankemässiga barriärer hos leverantörerna vid interorganisatoriska
förändringsprojekt. Vår uppfattning är att Scania istället kan förmedla
enbart ett nytt arbetssätt om behov finns. Detta anser vi emellertid endast
gäller så länge som ett nytt arbetssätt ligger i linje med tankegångarna i
SPS. Om tankegångarna bakom framtida nya arbetssätt skulle vara
oförenliga med SPS anser vi att det krävs att Scania återigen börjar med att
kommunicera och övertyga att det krävs nya tankemässiga omställningar. 

5.1.4 Stabilitet i flödet är ett måste
Vi kan se att det finns separata delar i Scanias workshops som fokuserar på
att snabbt reducera störningar i kvaliteten och leveranssäkerheten. Vi vill
därför hävda att Scania i sitt utvecklingsprogram lägger stor vikt vid
stabiliteten i flödet eftersom kvalitet och leveranssäkerhet är två
nyckelvariabler som de fokuserar på hos leverantörerna. Dessa två
variabler uppger dessutom Gadde & Håkansson (1998) kräver en stor
exakthet i stora produktionsföretag för att stabilitet skall kunna uppnås. 

Vår åsikt är även att Scania arbetar med att långsiktigt upprätthålla
stabiliteten genom SPS. Företaget uppger att de förespråkar att
leverantörerna skall göra rätt från början, vilket vi anser förhindrar att
produkter med avvikelser når Scanias produktion. Vi anser att detta är en
omständighet som ytterligare stärker att ett motiv bakom leverantörs-
utveckling är att upprätthålla stabiliteten i flödet. Scania anser sig även
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genom utvecklingsprogrammet signalera om ett fortsatt samarbete i
framtiden, vilket Gadde & Håkansson (1998) anser krävs för att kunna
uppnå stabilitet i flödet.

5.1.5 Långsiktiga relationer ger stabilitet i flödet
Scania uppger, i likhet med Krause & Ellram (1997) och Christopher
(1998), att det är tidkrävande och kostsamt att byta ut en leverantör.
Dessutom berättar Scania även att ett byte av leverantörer innebär en
osäkerhet eftersom det inte finns några garantier för att nya leverantörer
skall klara av att prestera bättre än tidigare leverantörer. Vi anser därför att
osäkerhet med att byta leverantörer är en variabler som medför att Scania
är angelägna att satsa resurser på de leverantörer som inte presterar i linje
med Scanias krav. 

Något som inverkar på osäkerheten i en relation är, enligt Smith & Barclay
(1999), om parterna är villiga att satsa långsiktigt på relationen. Dessa
författare uppger att det bör finnas en kongruens mellan de tidsramar som
båda parter har satt upp för relationen. Om båda parterna satsar långsiktigt
kommer detta att medföra ett mer friktionsfritt samarbete, vilket enligt
Jacobsen & Thorsvik (1998) kan resultera i färre konflikter. Vi anser att
viljan till långsiktiga relationer utgör grunden till varför Scania inleder
utvecklingsprogram endast med de leverantörer som är beredda att satsa
långsiktigt och som visar att de tar utvecklingsprogrammet på allvar genom
att avsätta tillräckliga resurser för förändringsarbetet. 

5.1.6 Hur hänger motiven ihop?
Vi har nu fört en diskussion kring ett antal motiv bakom leverantörs-
utveckling. Vi har nedan gjort en ansats att åskådliggöra för läsaren hur de
olika motiven med leverantörsutveckling hänger ihop. Vi vill att läsaren när
han/hon granskar bilden skall vara medveten om att de olika motiven delvis
kan vara orsaken till många andra motiv och att det kan finnas
beroendeförhållanden som inte åskådliggörs av pilarna. Vi vill emellertid
koppla ihop de motiv som vi anser mest tydligt hänger samman för att
läsaren skall få en bild av vad det är som driver stora produktionsföretag att
genomdriva leverantörsutveckling. Vi anser att ett motiv till leverantörs-
utveckling är att upprätthålla en långsiktig relation med leverantörerna,
vilket i sin tur leder till ett motiv som vi anser är att vidmakthålla
stabiliteten i flödet. Vi hävdar vidare att ett annat motiv för stora
produktionsföretag är att påskynda den kontinuerliga förändringsprocessen
hos leverantörerna. Detta motiv anser vi i sin tur är en förutsättning för att
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få till stånd ett ytterligare motiv som vi anser är att uppnå optimala
processer i leverantörernas verksamheter. Vi anser vidare att alla dessa
motiv ligger som delmotiv under det övergripande motivet som vi anser är
att uppnå konkurrenskraft i förädlingskedjan. 

Figur 5.1.6: Motiv bakom leverantörsutveckling
Vår illustration

5.2 Utvecklingsprogram för leverantörer

5.2.1 Reaktiv och proaktiv leverantörsutveckling
Vi kan se att Scanias utvecklingsprogram främst påbörjas vid direkta
svårigheter eftersom de uppger att utvecklingen i första hand startas upp av
problem som måste åtgärdas omgående. Detta sätt att bedriva
utvecklingsarbete med leverantörer benämns av Rich & Hines (1997) och
Gadde & Håkansson (1998) som reaktivt. De reaktiva
utvecklingsinsatserna utgörs av problemanpassade workshops som i första
hand fokuserar på det område där Scania uppfattar en störning från
leverantören. Rich & Hines (1997) och Gadde & Håkansson (1998) uppger
att reaktiv leverantörsutveckling främst syftar till att lyfta upp
leverantörerna till en basnivå gällande vissa faktorer. Vi ser att detta
förekommer även hos Scania eftersom de genom workshop tillsammans
med leverantörerna strävar efter att komma upp i vad Scania kallar för ett
normalläge med avseende på kvalitet, leveranssäkerhet och kostnad. Det
föreligger emellertid en viss skillnad i hur Scania behandlar nedbrytningen
av konkurrenskraften i nyckelvariabler. Rich & Hines (1997) och Gadde &
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Håkansson (1998) bryter ner konkurrenskraften i produktivitet och
effektivitet. Scania har däremot valt att bryta ner konkurrenskraften till de
tre variablerna kvalitet, leveranssäkerhet och kostnad. 

Den leverantörsutveckling som Scania bedriver innehåller även ett moment
där arbetssättet SPS introduceras för leverantören. Scania uppger att SPS är
av långsiktig karaktär med avsikten att få leverantören att själv undvika och
åtgärda problem innan de blir av mer akut karaktär. SPS som tanke- och
arbetssätt anser vi kan liknas med vad vi har valt att kalla för proaktiv
leverantörsutveckling. Detta anser vi eftersom Christopher (1998) hävdar
att förebyggande leverantörsutveckling ofta innefattar beståndsdelar som
har som syfte att förhindra störningar innan de uppkommer. 

Vi anser emellertid att SPS är proaktiv leverantörsutveckling som initieras
reaktivt. Detta anser vi eftersom arbetssättet presenteras för leverantören i
samband med workshopen då problem redan uppkommit. Vi anser därför
att SPS är förebyggande till sin karaktär men att Scanias utvecklings-
program idag kan liknas vid reaktiv leverantörsutveckling. 

5.2.2 “Do as I do” eller “Do as I say”?
Utvecklingsprogrammen initieras som vi nämnt av någon form av störning
i flödet mellan parterna. Innan utvecklingsprogrammet kommer ifråga
påtalar Scania att de inte kan accepteras störningen, och att leverantören
därför måste åtgärda upphovet till den. Detta är enligt Krause & Ellram
(1997) ett sätt att få leverantören att utvecklas. I de fall som detta inte
hjälper anser vi att Scania använder sig av strategin som Lamming (2002)
kallar för ”do as I do”. Detta anser vi eftersom Scanias utvecklingsprogram
bygger på att engagera leverantörerna genom att hjälp dem att se vart de
har potential att utvecklas. Scania ger även stöd och hjälp genom
utvecklingsprogrammet men är tydliga med att det är leverantören själv
som måste genomföra förändringarna. Detta anser vi även det bidrar till att
fallföretagets utvecklingsprogram främst präglas av strategin ”do as I do”. 

Vi kan emellertid tänka oss att vissa leverantörer ibland kan känna ett krav
från Scania att ingå i utvecklingsprogrammet. Leverantör A uppger till
exempel att ledningen med stor sannolikhet hade dragit sig ur om de hade
haft den möjligheten. Detta anser vi indikerar på att leverantören kände
utvecklingsprogrammet mer som ett tvång. Vi vill hävda att leverantörerna
i vissa fall inte anser sig ha resurserna eller den tid som
utvecklingsprogrammet kräver men har svårt att eller vågar inte tacka nej
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till Scania eftersom de står för mellan cirka 40-60 procent av
leverantörernas omsättning. Om det finns leverantörer som upplever att de
blir påtvingade ett nytt arbetssätt anser vi att de möjligen upplever
situationen som Lamming (2002) kallar ”do as I say” snarare än ”do as I
do”.  

5.2.3 Utbildning i produktionsfilosofi
I fallföretagets utvecklingsprogrammet ingår utbildning som en stor
beståndsdel. Scanias utbildning genom workshops och SPS i utvecklings-
programmet bygger på JIT, TQM och TPM, vilket överensstämmer med
Leenders & Fearons (1997) diskussion om att utbildning vid
leverantörsutveckling ofta innehåller moment som behandlar etablerade
produktionsfilosofier. Scanias utbildning i workshop och SPS lägger
emellertid störst fokus på att minimera slöserier i produktionsprocessen.
Scanias val att lägga tonvikten på produktionsprocessen i leverantörens
organisation skiljer sig från en del andra företag som enligt Gadde &
Håkansson (1998) fokuserar mer på ledningen i organisationen. Vi anser
därmed att Scanias utvecklingsprogram har en mer operativ än strategisk
karaktär eftersom störst fokus ligger på operatörsnivå. 

Vår uppfattning är att Scanias utbildning koncentreras på vad Youngblood
(1994) kallar för icke-värdeadderande tid. Scania försöker att minska den
icke-värdeadderande tiden främst genom att förespråka förbrukningsstyrd
produktion och ständigt genomförda förbättringar. Vi anser även att Scania
har en liknande inställning till leverantörsutveckling som Persson & Virum
(1998). Dessa författare uppger att det är leverantören som kan den egna
verksamheten bäst. Vi anser att Scania går på samma linje i och med att de
i likhet med dessa författare uppger att det är leverantörerna som kan den
egna verksamheten bäst och att leverantörens kunskap därför bör användas
i utvecklingsarbetet. Något som vi anser styrker detta är att Scania inte
blandar sig i hur leverantörerna utför arbetsuppgifterna under den
värdeadderande tiden. Scania uppger att om leverantören är specialist på att
svarva kommer Scania inte att tala om hur de skall svarva utan hur de skall
förbättra processen som en helhet och därmed minimera den icke-
värdeadderande tiden. 

5.2.4 Gemensam problemlösning
Vi anser att Scania har ett tillvägagångssätt som ligger i linje med det som
Person & Virum (1998) uppger är förekommande vid leverantörs-
utveckling. Dessa författare hävdar att gemensam problemlösning är
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vanligt förekommande vid utveckling av leverantörer. Vi anser att Scania
tillämpar en sådan metodik i sitt utvecklingsprogram eftersom de under
företagets workshops löser produktionsproblem tillsammans med
leverantörernas personal. För att utveckla en leverantör hävdar Persson &
Virum (1998) även att det krävs ingående kunskap om leverantörens
problem, vilket vi anser Scania får av leverantören under workshopen
eftersom parterna diskuterar leverantörens status och varför problemen
uppkommit. Scania försöker vidare i workshopen ge leverantören uppslag
hur de skall komma tillrätta med problemen. Detta görs genom exempelvis
teoriföreläsning om grunderna i SPS samt genom ett företagsspel där vikten
av batchstorlekar och leveranssäkerhet tydliggörs. Scania uppger, som
nämnts, att det är leverantören som kan de egna processerna bäst och de
introducerar därför endast principer för hur förändringar kan åstadkommas.
Problemlösningen anser vi därför är gemensam eftersom Scania är
behjälpliga med kunskap om principerna för förändring medan
leverantören använder kunskapen om de egna processerna för att utarbeta
förslag på utvecklingsåtgärder.

Scania ger inte någon finansiell hjälp till leverantörerna, vilket Persson &
Virum (1998) hävdar är vanligt förekommande när inte leverantörerna har
de ekonomiska resurserna som utvecklingsarbetet kräver. 

5.2.5 Certifiering 
Certifiering är enligt Krause & Ellram (1997) ett vanligt moment i
leverantörsutveckling idag. Även Scania använder certifiering som en
beståndsdel i sitt utvecklingsprogram. Scania fokuserar på de specifika
parametrarna, ordning och reda, processuppföljning samt att skapa rutiner
hos förbättringsgrupperna. Scanias syfte med certifieringen är att
säkerställa att tankarna och arbetssättet i SPS. Scanias val av variabler
anser vi överensstämmer i stort med Galt & Dale (1991) resonemang om
att certifiering genomförs för att leverantörerna skall förbättrar
prestationerna rörande vissa specifika parametrar för att uppnå stabilitet i
försörjningen. Samtliga tre variabler som Scania fokuserar kring anser vi
höjer stabiliteten i flödet om de förbättras. Detta eftersom vår åsikt är att
rutiner, uppföljning samt ordning och reda skapar förutsättningar för ett
stabilare flöde.   
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5.2.6 Gemensam produktutveckling och Fadderprogram
Vi kan se att Scania inte inbegriper gemensam produktutveckling som en
beståndsdel i utvecklingsprogrammet, vilket Leenders & Fearon (1997)
framhåller som ett förekommande inslag i leverantörsutveckling. Vi anser
att detta möjligtvis kan vara en följd av att Scanias utvecklingsprogram i
dagsläget initierar reaktivt. Idag startar Scania sitt utvecklingsprogram när
exempelvis kvalitetsproblem redan uppdagats. Vi anser att en mer proaktiv
utformning eventuellt skulle inkludera mer strategiska aspekter där
gemensam produktutveckling skulle kunna komma ifråga.

Vidare kan vi inte se att Scanias utvecklingsprogram innehåller inslag som
fadderprogram, vilket Gadde & Håkansson (1998) uppger som ett
förekommande inslag i leverantörsutveckling. Scania har personal som åker
ut till leverantörerna för att hjälpa dem att lösa interna problem genom
workshops och införande av SPS. Däremot har Scania inte permanent
personal stationerad hos leverantörerna som arbetar med att säkerställa
produktkvalitet och produktutveckling. Detta anser vi är en följd av att ett
renodlat fadderprogram har nära koppling till gemensam produktutveckling
och att Scania inte inkluderar gemensam produktutveckling i utvecklings-
programmet.

5.3 Effekter av leverantörsutveckling

5.3.1 Kunskap och kompetens
När det gäller kontakten med Scania säger samtliga leverantörer att dessa
förekommer mer frekvent idag. Leverantör A uppger att parterna har fler
gemensamma möten samt att Scania besöker dem allt oftare medan
Leverantör C säger att de förekommer fler personliga kontakter idag. Vi
vill därför, i linje med Persson & Virum (1998), hävda att denna ökade
socialisering har medfört fler informella kontakter mellan fallföretaget och
dennes leverantörer. I enlighet med Hammarkvist et al. (1982) anser vi
vidare att en ökad socialisering underlättar kunskapsspridning mellan
företag. Detta anser vi eftersom alla leverantörer har uppgett att de har en
bättre förståelse för Scanias verksamhet och krav idag än vad de hade innan
utvecklingsprogrammet. Leverantörern C uppger även att det har blivit
lättare att lösa problem i kontaktytan med Scania eftersom de blivit bättre
på att leverera i tid att deras produkter idag håller en högre kvalitet.
Leverantör C berättar även att besöket hos Scania innebar att de blev varse
om hur viktigt Scania anser att det är med rätt kvalitet och att produkterna
levereras i tid. Detta anser vi, i linje med Hammarkvist et al. (1982), visar
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på en ökad kunskap hos parterna om vad den andra parten upplever som ett
problem. Flera intervjupersoner hos samtliga leverantörer uppger vid
upprepade tillfällen att de har börjat tänka och handla i linje med SPS
genom att de arbetar med ständiga förbättringar samt tillämpar en mer
förbrukningsstyrd produktion idag till skillnad från innan
utvecklingsprogrammet. Detta anser vi, i linje med Rich & Hines (1997), är
ett tydligt tecken på att SPS och därmed Scanias arbetssätt har anammats
av leverantörerna. Eftersom SPS bygger på de tre japanska
produktionsfilosofierna JIT, TQM och TPM vill vi hävda att leverantörerna
har fått en ökad kunskap om dessa filosofier i och med att de använder
arbetssättet som förespråkas i SPS. 

Ingen av de undersökta leverantörerna upplever emellertid att kompetens-
nivån har ökat som en följd av utvecklingsprogrammet. Leverantör A och
B uppger att kompetensen funnits där hela tiden men att personalen inte
tidigare använde kompetensen i samma utsträckning som efter utvecklings-
programmet. Vår uppfattning är att det som leverantörerna åsyftar till är att
personalen kommer med fler förbättringsförslag idag till skillnad från innan
utvecklingsprogrammet. Leverantörerna många gånger specialister inom ett
visst område, vilket vi hävdar är anledningen till varför Scania endast ägnar
sig åt att ge kunskap om hur leverantörernas processer kan förbättras. Vi
vill, till skillnad från Gadde & Håkansson (1998), hävda att
utbildningsprogrammet inte medfört någon kompetenshöjning hos
leverantörerna.  Detta eftersom Scania fokuserar på kunskap om
förbättringar i processerna. Kompetensutvecklingen hävdar vi att
leverantörerna står för själva genom internutbildning av personalen vilket
är något Leverantör B och C uppger att de genomför kontinuerligt idag. Vi
ställer oss emellertid frågande till om den interna kompetensutvecklingen
införts hos leverantörerna om de inte hade genomgått utvecklings-
programmet med Scania. 

5.3.2 Arbetsmiljö
Arbetsmiljön har blivit bättre efter utvecklingsprogrammet uppger samtliga
leverantörer. En intervjuperson hos Leverantör A uppger bland annat att det
tidigare låg trasor, olja, verktyg och slipspån runt maskiner och i
transportgångar. Även intervjupersonerna hos de andra två leverantörerna
beskrev att arbetsmiljön blivit bättre och att det idag städas mer frekvent på
arbetsplatserna. Leverantör A och C uppger även att de har infört
städrutiner efter utvecklingsprogrammet. Om vi ser till alla de undersökta
leverantörerna hävdar vi att det är möjligt att se likheter med de
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förändringar som Nord et al. (1998) uppger kan komma av införandet av
JIT, TQM och TPM. Detta anser vi eftersom vi i vår studie har kunnat se
att arbetssätt som går i linje med dessa tre produktionsfilosofier kan ge
upphov till förbättringar i arbetsmiljön. 

Leverantör A uppger vidare att verktyg och förbrukningsmateriel har
bestämda platser idag, vilket bidrar till bättre ordning. Leverantör C uppger
även att den mer ordnade arbetsmiljön tillsammans med den ökade
kontrollen över arbetssituationen har skapat ett behagligare arbetsklimat
där arbetet fungerar bättre. Den förbättrade arbetsmiljön berättar samtliga
leverantörer underlättar för de anställda att hålla arbetsplatserna fria från
smutspartiklar. En naturlig följd av färre smutsartiklar, som förutspås av
Nord et al. (1998) och Eile (1984), är att det medför färre störningar i
produktionen, ökad produktivitet och en ökad kvalitet. Dessa konsekvenser
har alla leverantörer uppgett som effekter vilka vi kommer att behandla
närmare under processer samt under kvalitet. Samtliga leverantörerna
uppger även att det har blivit lättare att utföra arbetsuppgifterna eftersom
operatörerna veta vart deras verktyg finns. Leverantörerna A och C  uppger
att den ökade ordningen på verktygen har inneburit att arbetet är mindre
stressande idag eftersom personalen inte behöver leta efter de verktyg som
de behöver för att utföra arbetsuppgifterna. 

Den renare arbetsmiljön uppger alla leverantörerna har ökat arbetsglädjen
och trivseln bland personalen. En attraktiv arbetsplats, vilket vi anser en
renare arbetsplats är, medför enligt Eile (1984), att det blir lättare att
rekrytera personal. Detta är något som Leverantör B uppger är en effekt av
den förbättrade arbetsmiljön. Leverantör B uppger att de idag upplever det
lättare att rekrytera personal eftersom den förbättrade arbetsmiljön medfört
att personal som varit och arbetat tillfälligt hos dem har bett om att få
stanna kvar. Leverantör A uppger även att deras arbetsmiljö är mer
ergonomisk anpassad idag eftersom de använder lyftanordningar i de
arbetsmoment som kräver tunga lyft. Den förbättrade ergonomin i
arbetssituationen anser vi i likhet med Nord et al. (1998) och Eile (1984)
kommer att minska risken för förslitningsskador, vilket vi anser sannolikt
kommer att leda till mindre sjukfrånvaro i framtiden. Leverantör A
upplever att personalens sjukfrånvaro minskat, vilket Nord et al. (1998) och
Eile (1984) uppger att ergonomiskt riktiga arbetsplatser kan bidra till.
Leverantör B uppger däremot att sjukfrånvarons nedgång främst beror av
att personalen tycker det är roligare att arbeta idag eftersom de kan och får
påverka arbetssituationen. 
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Samtliga leverantörer ger uttryck för att arbetsplatserna har fått en säkrare
arbetsmiljö efter utvecklingsprogrammet. Leverantör C uppger att
osäkerheten i arbetsmiljön har reducerats ytterligare genom att personalen
idag är mer medveten om vad som utgör en potentiell riskkälla som
exempelvis oljan på golven. Leverantör A har även skapat rutiner för vilka
åtgärder som skall vidtas om en incident inträffar, vilket vi anser visar på
deras ökande medvetenhet om säkerhetens vikt för arbetsmiljön. 

Vi anser oss inte kunna styrka att leverantörernas ökade medvetenhet om
säkerheten och reducerandet av potentiella riskfaktorer medfört en minskad
olycksfrekvens idag eftersom samtliga leverantörer inte entydigt ser att
olycksfrekvensen reducerats efter utvecklingsprogrammet. Leverantör B
uppger att de har en minskad olycksfrekvensen i verksamheten medan
Leverantör A upplever antalet incidenter som oförändrade. Hos Leverantör
C råder det emellertid delade meningar om förändringarna av incidenter, en
anställd berättar att små olyckor inte förekommer idag medan andra inte
upplever någon förändring i antalet incidenter. Vi anser dock att
sannolikheten för att incidenter och olyckor skall ske idag och i framtiden
minskat genom den ökade medvetenheten om att säkerhet är något viktigt
samt att arbetsplatsens riskzoner är markerade och många potentiella
riskkällor borttagna. Att personalen är mindre stressad idag, vilket samtliga
leverantörer uppger, anser vi är ytterligare en variabel som kommer att
inverka positivt på olyckfrekvensen i framtiden. Detta hävdar vi eftersom
en mindre stressad individ inte behöver göra några överilade handlingar
vilka kan sluta i olyckstillbud. 

5.3.3 Motivation och engagemang 
När det gäller möjligheten att kunna påverka arbetssituationen säger
intervjupersonerna hos de tre leverantörerna att den ökat efter
utvecklingsprogrammet. Personalen hos Leverantör C uppger att de fått en
del administrativa uppgifter, vilket de anser gjort arbetet mer kreativt och
intressant och detta hävdar de har inneburit att de upplever arbets-
situationen som mer utmanande idag. Leverantör A uppger att i och med att
personalen fått möjlighet att kunna påverka arbetssituationen har deras
motivation ökat. Leverantör B berättar i linje med detta att personalen får
näring av att kunna förändra och påverka arbetssituationen. Vi anser, i linje
med Hulten (1999), att eftersom personalen hos leverantörerna får och kan
förändra arbetssituationen ökar deras motivation. 
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Vi nämnde tidigare att motivation tar sig uttryck i handling, det vill säga
genom engagemang. Alla leverantörerna uppger att antalet förbättrings-
förslag har ökat markant efter utvecklingsprogrammet. Leverantör A
uppger exempelvis att de blivit många gånger bättre på att komma med
förslag till förbättringar. Samtliga leverantörer säger även att
förbättringarna genomförs när tillfällen ges på ordinarie arbetstid.
Leverantör A uppger att dessa tillfällen tidigare utnyttjas för rast eller att
läsa tidningen. Leverantörerna A och C säger även explicit att de anställda
gör betydligt mer än den formella arbetsbeskrivningen idag. Leverantör B
uppger även det de förändringar som personalen genomfört inte står i
arbetsbeskrivningen och de anser att detta påvisar att de utförts mer än
arbetsbeskrivningen. Vi hävdar, i likhet med Jacobsen & Thorsvik (1998),
att ökade arbetsprestationer visar på ett växande engagemang. 

Jacobsen & Thorsvik (1998) och Nord et al. (1998) uppger även att ett ökat
engagemang kan visa sig genom att individer visar på en ökad
självständighet. Intervjupersonerna hos Leverantör A uppger att personalen
tar ett större ansvar för arbetssituationen idag eftersom de kan påverka den.
En koordinator hos Leverantör A exemplifierade det ökade ansvaret genom
att förklara att operatörerna gjorde allt de kunde för att hålla en maskin
igång med provisoriska lagningar medan reservdelar införskaffades.
Intervjupersonerna hos Leverantör C uppger även de att personalen nu tar
ett större ansvar för arbetet när de inte bara behöver stå och montera. Vi
anser med stöd i Jacobsen & Thorsviks (1998) och Nord et als. (1998)
resonemang och det faktum att alla leverantörer uppger att de anställda har
blivit mer ansvarstagande och mer självständiga att engagemanget har ökat
hos leverantörerna. 

Jacobsen & Thorsviks (1998) hävdar även att en ökning av individers
engagemang kan gå att utläsa genom en minskad sjukfrånvaro. Med stöd i
detta och att sjukfrånvaron har minskat hos Leverantör A och B vill vi
ytterligare styrka att engagemanget hos leverantörernas personal har ökat.
Leverantör A uppger till exempel att personalen inte känner efter lika noga
nu om de är sjuka innan de går till jobbet eftersom de känner en ökad
arbetsglädje då de kan påverka arbetssituationen. Leverantör C berättar
däremot att deras sjukfrånvaro sjunkit genom att de infört egna åtgärder för
att komma tillrätta med problemet. Ingen av leverantörerna uppger
emellertid att utvecklingsprogrammet har givit några utslag på
personalomsättningen ännu. Vi anser dock att motivationen, vilken leder
till engagemang, varierar hos personalen hos leverantörerna eftersom olika
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arbetsgrupper har kommit olika långt med förbättringsarbetet och
införandet av det nya arbetssättet.  

5.3.4 Förtroende och samarbete
När vi delar upp förtroende och studerar vad Whipple & Frankle (2000)
kallar; karaktärsgrundade förtroendet vill vi hävda att detta förtroende har
ökat. Detta anser vi eftersom vi kan identifiera att alla leverantörerna
uppger att arbetsklimatet blivit mer öppet med Scania. Leverantör A säger
att detta är ett resultat av att Scania besöker dem oftare nu än vad de gjorde
innan utvecklingsprogrammet. Vi anser emellertid att det finns en faktor
som äventyrar det karaktärsgrundade förtroendet och det är att Scania,
enligt Leverantörer A, inte alltid lever som de lär vad gäller tankegångarna
med SPS. Leverantör A säger att Scania ibland kommer med väldigt stora
beställningar vilka inte motsvaras av efterfrågan på lastbilsmarknaden.
Leverantör A berättar att de anser att efterfrågan inte kan svänga så kraftigt
att ordersvängningarna är befogade. Vi anser därför att det är viktigt att all
Scanias personal i kontaktytan med leverantörerna agerar i linje med det
som förespråkas under utvecklingsprogrammet. Om inte detta är fallet
anser vi att leverantören kommer att uppleva Scanias handlande som
inkonsekvent, vilket vi anser kan bidra till ett reducerat karaktärsgrundat
förtroende hos leverantörerna. 

När det gäller det Whipple & Frankle (2000) kallar för kompetensgrundat
förtroende anser vi att även det har ökat hos leverantörerna. Detta vill vi
hävda eftersom Leverantörer A och C uppger att det blivit en ökad dialog
mellan fallföretaget och dem och att parterna har tätare kontakter. Den
ökade dialogen anser vi visar på en ökad relationskompetens, vilket enligt
Whipple & Frankle (2000), är en viktigt beståndsdel i kompetensgrundat
förtroende. Vi anser även att leverantörerna har fått ett ökat förtroende för
Scanias uppgiftsrelaterade kompetens. Detta anser vi eftersom vi kan
identifiera att alla leverantörer har tagit åt sig mycket av det tanke- och
arbetssätt som förespråkas i SPS. 

Leverantör C uppger emellertid att arbetet med att införa SPS har fått så
stort fokus i organisationen att flera av deras andra kunder försakats under
en period. Vi vill därför hävda att en leverantör som fokuserar en stor del
av sitt engagemang på samarbetet med en kund kan få som resultat att
andra kunder känner ett reducerat förtroende för leverantören eftersom
kunderna kan känna ett minskat engagemang.
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Alla leverantörerna berättar även att samarbetet med Scania har förbättrats.
Tidigare vågade nästan ingen ur personalen hos Leverantör B svara i
telefon eftersom de antog att det var Scania som ringde för att uttrycka sitt
missnöje över deras prestationer. Leverantörerna A och C härleder det
effektivare samarbetet med Scania till att de nu är bättre leverantörer än
vad de var innan utvecklingsprogrammet. De uppger vidare att de idag, i
högre utsträckning, kan leva upp till de krav Scania ställer på dem.
Leverantörerna A och B uppger även att antalet konflikter har reducerats
efter utvecklingsprogrammet. Leverantör A uppger att problem som
uppstår idag går lättare att lösa genom den ökade närheten till och bättre
dialogen med Scania. Vi anser, i linje med Jacobsen & Thorsviks (1998)
resonemang, att det minskade antalet konflikter kan ses som en ett mått på
ett bättre samarbete. Vi anser även att med visst stöd av Jacobsen &
Thorsviks (1998) resonemang att den mer konstruktiva dialogen runt
problem kommer att leda till att ett väl fungerande samarbete upprätthålls
och inte raseras av destruktiva konflikter. Jacobsen & Thorsvik (1998)
hävdar även att konflikter kan vara ett resultat av att en part står i vägen för
en annan parts mål. Alla leverantörer uppger att de till exempel har ökat
kvaliteten på de produkter som de levererar till Scania. Det framgår även
att Scanias mål är att vara marknadsledande vad gäller kvalitet. Vi anser
därmed att leverantörernas ökade prestationer kring kvaliteten på
produkterna medför att de högre grad kan bidra till Scanias målsättning,
vilket vi anser är ytterligare en bidragande orsak till det färre antalet
konflikter. 

Håkansson et al. (1993) och  Hellberg (1992) hävdar att ett effektivare
samarbete kommer av goda sociala kontakter. Hos samtliga leverantörer
uppger intervjupersoner att personalen har börjat utbyta kunskap med
varandra internt, vilket vi anser visar på ökade sociala kontakter.
Leverantör C berättar även att attityden ”vi och dom” har försvunnit internt
eftersom personalen har blivit medvetna om att de är beroende av varandra
för att kunna producera bra produkter. Vi anser därmed att det inte bara är
det externa samarbetet med Scania som blivit bättre som en följd av
utvecklingsprogrammet utan även det interna samarbetet hos
leverantörernas personal. 

5.3.5 Motstånd
Jacobsen & Thorsvik (1998) uppger att det finns ett naturligt motstånd mot
förändringar. Vi anser oss under våra intervjuer ha identifierat ett motstånd
mot Scanias utvecklingsprogram hos vissa leverantörer. Hos Leverantör A
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antydde två intervjupersoner att ledningen nog hade dragit sig ur
utvecklingssamarbetet om de haft möjlighet. En operatör hos Leverantör C
uppger att den första reaktion till utvecklingsprogrammet var att hon inte
skulle ha tid med utvecklingsarbetet. Vi anser att ledningen och operatörens
reaktion till utvecklingsprogrammet kan vara ett resultat av att de inte hade
tillräcklig kunskap om vad utvecklingsprogrammet kan medföra och enbart
såg utvecklingsprogrammet som extra arbete. Leverantörernas inställning
till utvecklingsprogrammet anser vi förändrades efter att de fått en ökad
kunskap om hur utvecklingsprogrammet kan påverka personalen och
företagets situation. Jacobsen & Thorsvik (1998) uppger att motstånd ofta
kommer av att individen vet vad denne har men inte vad denne får. Vi vill i
linje med detta resonemang hävda att motstånd reducerades eller avtog helt
när personalen började se möjligheter i vad utvecklingsprogrammet kunde
medföra. Detta anser vi eftersom leverantörerna uppger att motståndet
upphörde i och med att personalen började se effekter av utvecklings-
arbetet. Vi vill hävda att dessa effekter åskådliggör och ger personalen
kunskap om ”vad individen får” av  utvecklingsarbetet. 

Leverantör A uppger att de finns en del anställda, vilka främst arbetat länge
inom organisationen, som upplever förändringsprocessen påfrestande. Vi
anser i likhet med Jacobsen & Thorsvik (1998) att en möjlig orsak kan vara
att de anställda har arbetat på ett visst sätt i många år och kan inte riktigt
förstå varför det gamla arbetssättet inte fungerar idag. Vi anser vidare att
motstånd verkar skilja sig åt från individ till individ. Detta vill vi hävda
eftersom vi i vår undersökning har sett att arbetssättet spridits olika mycket
inom leverantörernas organisationer. Olika produktionsavsnitt har kommit
olika långt i förändringsarbetet, vilket vi anser till viss del kan bero på hur
starkt motståndet till förändring är hos de individer som arbetar där. 

5.3.6 Kvalitet
Persson & Virum (1998) och Krause & Ellram (1997) gör gällande att en
vanligt förekommande effekt av leverantörsutveckling är ökad produkt-
kvalitet. En ökad kvalitet på produkterna är något som samtliga
leverantörer upplever att utvecklingsprogrammet medfört. Den kvalitet som
leverantörerna refererat till under våra intervjuer är vad Persson & Virum
(1998) kallar för kärnkvalitet, det vill säga produktens tekniska kvalitet.
Leverantör A uppger att kvaliteten förbättrats som ett resultat av att
ledningen idag gör operatörerna medvetna om eventuella reklamationer,
vilket även har ökat deras medvetenhet och benägenhet att komma tillrätta
med eventuella problem. Vidare säger även Leverantör A att hanteringen
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av felaktiga bitar har blivit bättre, vilket resulterat i att få felaktiga bitar
leveras av misstag till kunderna idag. Leverantör C uppger att de idag lär
sig av misstagen så att de i framtiden inte behöver göra om dem. Vi anser
oss kunna se en kvalitetsförbättring av produkterna hos samtliga
leverantörer eftersom de alla uppger att antalet reklamationer är färre idag
än tidigare. De minskade reklamationerna anser vi kommer av att
leverantörernas produkter idag uppfyller förutbestämda krav i större
utsträckning än tidigare, vilket, enligt Bergman & Klefsjö (1995) och
Persson & Virum (1998), är det sätt vilket kvalitet uppnås.   

Leverantörerna A och B upplever att servicen och kringtjänsterna inte
förändrats efter utvecklingsprogrammet, vilket enligt Persson & Virum
(1998) är två variabler som ingår i  kringkvaliteten. Leverantör C uppger
dock att de har ökat servicen genom att de har en kontaktperson till varje
kund, vilket underlättar för kunderna genom att den bara behöver ha
informationsutbyte med en person hos Leverantör C. Vi vill även hävda att
Leverantör C:s informationsflöde har blivit bättre eftersom de idag
meddelar fallföretaget om problem föreligger. Ett bättre informationsflöde
bidrar även det, enligt Persson & Virum (1998), till en ökad kringkvalitet.
Vi anser vidare att samtliga leverantörer idag har en ökad kringkvalitet vad
gäller leveranser eftersom leverantörerna uppgivit att deras leverans-
säkerhet har ökat samt att de genom att arbeta mot säkerhetslager kan
erbjuda ökad flexibilitet mot kunderna om de är i behov av snabba
leveranser. Vi vill därmed hävda att alla de undersökta leverantörerna, i
olika hög utsträckning, har ökat kringkvaliteten.

5.3.7 Processer
Introducerandet av nya arbetssätt kan, enligt Persson & Virum, (1998), få
väsentliga avspeglingar i utvecklingen av en organisations processer. Vi
vill hävda att det har kommit flera sådana avspeglingar i leverantörernas
processer som en följd av utvecklingsprogrammet. Samtliga leverantörer
uppger att utvecklingsprogrammet har medfört att deras processer är mer
produktiva idag genom att olika moment i processerna fungerar bättre. Alla
leverantörer uppger även att utvecklingsprogrammet har skapat en ökad
medvetenhet hos personalen om hur en väl fungerande process kan se ut.
Kunskapen om processerna anser vi har skapat en förståelse för varför
samtliga i personalen måste utföra ett fullgott arbete eftersom de annars
påverkar någon annan del i processen negativt. Baily et al. (1998) och Nord
et al. (1998) hävdar att intresset för tidsmässiga aspekter kan komma som
en följd av en starkare fokusering på flödet i processerna. Leverantör B och
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C uppger att de har en ökad kontroll på processerna  idag eftersom de mäts
och följs upp. Att leverantörerna har börjat mäta och följa upp processerna
anser vi är en följd av ett ökat fokus på tidsmässiga aspekter där
huvuddelen av arbetet ligger vid reducerande av icke värdeadderande tid.
Den ökade kontrollen och kunskapen om produktionsprocessen anser vi har
givit leverantörerna en möjlighet att öka produktiviteten i processerna
genom att minska den tid som inte tillför slutprodukten något värde. 

Den ökade kontrollen av, medvetenheten om och renligheten i processerna
som leverantörerna berättar om vill vi hävda kan vara orsaker som bidragit
till att antalet kassationer minskat hos Leverantörerna A och B. Leverantör
B uppger till exempel att kassationerna har reducerats med 90 procent efter
utvecklingsprogrammet. 

Leverantör A och B uppger vidare att de har minskat lagernivåerna i flödet.
Leverantör C upplever emellertid inte någon direkt förändring i
totalnivåerna men de uppger att de arbetar mer mot säkerhetslager idag än
vad de gjorde innan utvecklingsprogrammet. Både Leverantör A och B
berättar att de nu har en bättre uppfattning av vad de har i lager. Vetskapen
om lagersituationen anser vi är något som skulle kunna reducera
osäkerheten i personalen arbetssituation då de vet vad de kan leverera samt
när något behövs köpas in. Vi anser vidare att vetskapen om
lagersituationen även underlättar arbetet med att hålla en hög kringkvalitet i
form av ett bra informationsflöde då leverantörerna snabbare kan informera
kunderna om eventuellt reducerad leveransförmåga. 

Leverantör B uppger att antalet maskinhaverier minskat medan
Leverantörer A och C uppger att de förekommer i lika stor utsträckning
som innan utvecklingssamarbetet. Leverantör A uppger emellertid att
operatörerna idag tar ett ökat ansvar för maskinens service och underhåll.
Leverantör B berättar att operatörna har blivit mer medvetna att prioritera
aktiviteter som krävs för att maskinerna skall vara igång. Leverantör C
uppger att de idag arbetar mer med förebyggande underhåll än de utför
akuta åtgärder, vilket de gjorde tidigare. Vi anser med ovanstående som
grund att antalet haverier sannolikt kommer att minska i framtiden eftersom
leverantörerna uppger att de idag arbetar mer förebyggande för att undvika
maskinhaverier. 

Leverantör C uppger att de ofrivilliga stoppen minskat men säger att
företaget inte upplever någon förändring i ställtider av maskinen eftersom
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de arbetade med att förkorta omställningstiderna i maskinerna redan innan
utvecklingsprogrammet. Leverantörerna A och B berättar att antalet stopp
inte minskat i processerna men att längden på stoppen har reducerats
genom kortare omställningstider. Leverantörerna A och B uppger att deras
omställningstider av maskinerna har förkortats eftersom de idag vet var de
har verktygen när maskinerna väl behöver ställas om. Leverantör A och B
berättar även att de idag vid yttre omställning av maskinerna inte alltid
behöver stanna maskinerna. Vi anser att de kortare omställningstiderna är
en effekt av personalens ökade medvetenhet om hur en stillastående maskin
påverkar produktiviteten. Vi vill hävda att den ökade produktiviteten
kommer av att mer av den tid som personalen tillbringar vid maskinerna är
värdeskapande idag. 

Leverantörerna uppger vidare att deras interna genomloppstid blivit
kortare. Leverantör B uppger att detta är ett resultat av den ökade
produktiviteten och de minskade lagernivåerna. Leverantörerna B och C
berättar att en positiv konsekvens av den ökande produktiviteten,
tillsammans med en vikande konjunktur, är att företaget har kunnat tagit
bort ett arbetsskift ur produktion. Leverantörer A och B berättar vidare att
personalen idag arbetar mindre övertid medan Leverantör C uppger att
deras övertid inte förändrats. Vi anser emellertid att den minskade
övertiden kan sammankopplas med den ökade produktiviteten och den
ökade kontrollen på processerna. Vi vill hävda att en ökad  kontroll på
processerna samt en ökad produktivitet medför att leverantörerna inte
behöver arbeta övertid i lika stor utsträckning för att klara av att leverera
det som de åtagit sig.   

5.3.8 Leveranser
Samtliga av de undersökta leverantörerna uppger att de har ökat
leveranssäkerheten. Detta uppger Krause & Ellram (1997) är en vanlig
effekt av leverantörsutveckling. Leverantör A berättar att de förut låg
ständigt efter med leveranserna men att de idag i allt högre utsträckning
klarar att leverera på överenskommen tid eftersom produktiviteten har ökat.
Leverantör C uppger att deras leveranssäkerhet har ökat som en följd att de
idag har bättre kontroll på lagersituationen samt att de arbetar mer mot
säkerhetslager. 

Samtliga leverantörer uppger att de tidigare var tvungna att använda sig av
express- och kompletteringstransporter för att kunna leverera i tid.
Leverantör A och B berättar att de tidigare var tvungna att skicka många
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leveranser med taxi eller budbil medan Leverantör C körde sena leveranser
med personbil till Scanias väntande produktion. Leverantörerna uppger alla
att företeelser som dessa förekommer i mycket liten utsträckning idag. Vi
anser att ytterligare orsaker till att de lyckas förbättra leveranssäkerheten är
att personalen idag har bättre kontroll över processerna, vilket vi diskuterat
under processer ovan. Leverantörerna vet exempelvis hur mycket de kan
producera och när de skall producera för att klara av att leverera på utsatt
tid.

5.3.9 Kostnad
Leenders & Fearon (1997) hävdar att leverantörsutveckling kan leda till
reducerade kostnader för leverantörerna. Vi kan se att alla leverantörer
uppger att de har ökat produktiviteten i processerna. Detta betyder därmed
att det krävs mindre resurser för att producera samma outputvärde eller
samma resurser för att producera ett större outputvärde. Alla leverantörer
uppger även att de har ett minskat antal express- och/eller
kompletteringstransporter. Leverantör A berättar att deras kvalitets-
relaterade kostnader har minskat. Alla leverantörer uppger även att de har
haft färre kvalitetsreklamationer efter utvecklingsprogrammet. Vi har även
sett att personalen arbetar mindre övertid och att leverantörerna har tagit
bort vissa skift som en följd av utvecklingsprogrammet. Leverantör A och
B uppger även att de idag har en lägre sjukfrånvaro än vad de hade innan
utvecklingsprogrammet. Leverantör A uppger vidare att medvetenheten om
kostnaderna medfört att de blivit bättre på att ta ut rätt för produkterna från
företagets kunder. De säger att de tidigare räknade hem produkter med
förlust, vilket inte förekommer idag. Ingen av leverantörerna uppger
emellertid att de är medvetna om hur den totala kostnadsbilden har
påverkats av utvecklingsprogrammet. Leverantör C uppger dock att de idag
går med vinst till skillnad från innan utvecklingsprogrammet då de
verksamheten drev med förlust. 

Genom att delta i leverantörsutveckling skapas, enligt Persson & Virum
(1998), vissa nya kostnadsposter för leverantörerna vilka vi anser består av
de resurser som krävs för att införa det ett nytt arbetssättet i verksamheten.
Vi anser att utvecklingsarbetet kräver en del resurser av leverantörs-
företagen som till exempel avsättandet av personal som koordinerar
utvecklingsarbetet, upprättandet av nya rutiner, ökad interutbildning och
genomförandet av förbättringar. Vi hävdar att kostnader för införandet av
tanke- och arbetssättet måste ställas i relation till de kostnadsbesparingar
som utvecklingsprogrammet har resulterat i för att vi skall kunna uttala oss
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över den totala förändringen av kostnadsbilden. Vi anser dock att
kostnadsbilden för leverantörerna på sikt rimligtvis bör bli positiv. Detta
eftersom investeringskostnaderna ofta är av engångskaraktär medan
kostnadsbesparingarna av en förbättrad produktionsapparat är bestående. 

5.3.10 Spridning av tanke- och arbetssätt
Samtliga leverantörer uppger att det tanke- och arbetssätt som
utvecklingsprogrammet förespråkar har spridit sig från pilotgruppen till
övriga arbetsgrupper inom organisation. Leverantör A och C uppger att
arbetssättet har spridit sig genom att övriga grupper sett vilka förändringar
pilotgruppen genomfört och plagierat. Leverantör B upplever att
spridningen inte har skett självmant utan att pilotgruppen och
koordinatorerna har varit tvungna att hjälp till. 

Samtliga leverantörer berättar att leverantörerna, det vill säga
leverantörerna i led två, har påverkats av utvecklingsprogrammet. De
intervjuade leverantörerna uppger att de har börjat ställa liknade krav på de
egna leverantörerna som Scania ställer på dem när det gäller kvalitet,
leveranser och ekonomi. Leverantör A berättar att en leverantör som
företaget har haft problem med en längre tid därmed har ökat prestationerna
avsevärt. Leverantör A och B uppger vidare att många av företagens
leverantörer tidigare har klarat sig ifrån reklamationer från dem. De uppger
emellertid att de nu har börjat undersöka de reklamationer som de får från
Scania och andra kunder noggrannare för att kunna härleda om problemen
verkligen kommer från den egna verksamheten eller från de egna
leverantörerna. De uppger därmed  att leverantörerna i led två har fått
betydligt fler reklamationer än vad de fick innan utvecklingsprogrammet. 

Vi anser att även leverantörernas kunder fått tagit del av effekterna av
utvecklingsprogrammet. Detta vill vi hävda eftersom samtliga leverantörer
uppger att de har ökat kvaliteten och leveranssäkerheten även till andra
kunder än Scania. Leverantörerna berättar vidare att de inte producerar
andra kunders produkter annorlunda än de gör med Scanias produkter och
därmed får alla kunder ta del av företagets förbättrade prestationer.
Leverantörer B uppger även att företaget har fått uppskattning när kunder
besöker företaget och sett hur produktionen ser ut och hur den fungerar
idag jämfört med innan utvecklingsprogrammet. 
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5.4 Leverantörer
De leverantörer som vi undersökt står var och en för en liten del av Scanias
totala inköpsvärde. Detta vill vi hävda eftersom Scania uppger att
inköpsvärdet från varje enskild leverantör är mindre än en procent. Vi anser
emellertid att inköpsbeloppen är betydande eftersom Scania uppger att de
ligger i storlekordningen 40-75 Mkr per år. Vår uppfattning är dock att
inköpsbeloppens storlek inte uppväger det relativa inköpsvärdet av
leverantörernas produkter och därmed anser vi att samtliga leverantörer har
vad Kraljic (1983) kallar för en liten ekonomisk betydelse. 

Leverantören A levererar en produkt som det inte finns några substitut till
om exempelvis en leverans uteblir eller blir försenad. Vi anser därför att
produkten är kritisk för Scanias produktion. Om leveransen uteblir
resulterar det i att Scanias produktion stannar. Vi anser att detta är en faktor
som ökar Leverantör A:s riskprofil. Vi anser emellertid att riskprofilen
reduceras av det faktum att leverantören går att byta ut mot en annan
leverantör inom loppet av en kortare tidsperiod. Vi anser dock att
omständigheten att produktionen faktiskt stannar hos Scania vid utebliven
leverans som betydelsefull varför vi bedömer riskprofilen som hög. 

Scania uppger även att Leverantör B levererar produkter där det inte finns
substitutprodukter att tillgå om en leverans uteblir eller blir försenad. Vi
anser även här att produkten som Leverantör B levererar är kritisk eftersom
Scania uppger att produktionen stannar vid utebliven eller blir försenad
leverans. Vi anser att dessa omständigheter bidrar till en hög riskprofil. Det
faktum att Scania påpekar att det krävs en hel del tid och resurser för att
byta ut Leverantör B anser vi förstärker argumenten bakom en hög
riskprofil. 

Scania berättar att de produkter Leverantör C levererar är kritiska
specialprodukter som det inte finns några substitut till på marknaden.
Företaget uppger även att uteblivna eller försenade leveranser även i detta
fall skulle få konsekvensen att produktionsapparaten hos dem stannar,
vilket vi anser bidrar till en hög riskprofil. Att Scania uppger att
leverantören inte går att byta ut anser vi ytterligare bidrar till att Leverantör
C kan anses ha en hög riskprofil. 

Vi har ovan argumenterat för vilken ekonomisk betydelse och riskprofil
som de undersökta leverantörerna har. Vi vill nu kategorisera in
leverantörerna i Kraljics (1983) matris. Eftersom vi har konstaterat att alla
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Låg Hög

Liten

Stor

Riskprofil

Ekonomisk
betydelse

Hög

undersökta leverantörer har en liten ekonomisk betydelse samt en hög
riskprofil vill vi benämna alla tre som flaskhalsleverantörer. Nedan för vi in
leverantörerna i Kraljics (1983) matris för att åskådliggöra detta.

Hävstänger Strategiska

Icke kritiska Flaskhalsar
A,B,C

Figur 5.4: Leverantörer som utvecklas
Källa: Kraljic (1983), Egen bearbetning

Scania uppger att leverantörerna måste vara betydelsefulla för att det skall
bli fråga om någon leverantörsutveckling. Med betydelsefulla anser vi att
Scania syftar till om leverantörens produkt har en kritisk funktion i
produktionen. Vi har ovan diskuterat att de undersökta leverantörerna alla
levererar produkter som i någon utsträckning är kritiska för produktionen
hos Scania. Scania uppger även att leverantörer med strategisk vikt vet
vilka krav Scania har på dem och att de efterlever dem. Nyss nämnda
aspekter anser vi kan förklarar varför alla de undersökta leverantörerna
faller in under kategorin flaskhalsar i matrisen ovan. Vi anser även att
Scanias arbetsmetodik vid leverantörsutveckling kan vara en orsak till att
leverantörerna befinner sig i kategorin flaskhalsar. Detta eftersom Scanias
utvecklingsprogram initieras reaktivt och detta anser vi medför att det blir
naturligt för Scania att fokusera på de leverantörer som orsakar störst
störningar i företagets produktion. Eftersom flaskhalsar styr flödets tempo
anser vi att det vid ett reaktivt arbetssätt blir naturligt att fokusera
insatserna på denna kategori leverantörer.

Låg
Riskprofil



5.5 Utvecklad begreppsbestämning
I början av vårt teorikapitel återgav vi ett par definitioner av
leverantörsutveckling och vi slöt oss sedan till en egen begreppsbestämning
som löd enligt följande: 

”Leverantörsutveckling syftar till alla aktiviteter utförda av ett
kundföretag tillsammans med en leverantör med avsikt att öka en
leverantörs konkurrenskraft på ett sådant sätt att de kan svara
upp mot kundföretagets försörjningsbehov  på kort och/eller lång
sikt.”

Vi kommer nu att revidera denna begreppsbestämning eftersom vi genom
vår studie anser oss fått en ökad kunskap om leverantörsutveckling och
dess innebörd. Vi har valt att lägga till ytterligare en dimension som
fallföretaget i denna studie inkluderar i leverantörsutveckling.
Fallföretagets definition av leverantörsutveckling lyder enligt följande:

”Leverantörsutveckling innebär att vi tillsammans med
leverantören skall uppnå den prestanda på kvalitet, leverans-
säkerhet och kostnad så att slutkunden är nöjd och vi kan vara
fortsatt konkurrenskraftiga.”

(Carrick, Senior Consultant SCD)

Vi anser att fallföretaget inkluderar en ny dimension i leverantörs-
utveckling som inte återfinns i den tidigare begreppsbestämningen. Vi
anser därför att vi som ett resultat av denna studie kan utveckling vår
tidigare definition av leverantörsutveckling. Det som skiljer vår nya
definition mot den vi tidigare formulerat är att slutkunden och
kundföretagets konkurrenskraft fokuseras i den senare. Detta anser vi är en
relevant aspekt att lägga till eftersom fallföretaget uttalade att de genomför
leverantörsutveckling för att öka den egna konkurrenskraften och
därigenom tillfredsställa slutkunden. Vår nya definition av leverantörs-
utveckling lyder därför enligt följande:
Leverantörsutveckling syftar till alla aktiviteter utförda av ett
kundföretag tillsammans med leverantören med avsikt att öka
båda parters konkurrenskraft på ett sådant sätt att slutkunden
kan tillfredsställas.
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6 SLUTSATSER & REFLEKTIONER

Efter att ha analyserat den information vi samlat in, vill vi i detta sista
kapitel summera det vi kommit fram till i vår studie. Vi utgår här ifrån de
undersökningsfrågor vi formulerade i det inledande kapitlet. Därefter följer
reflektioner över hur undersökningen har bidragit till ökad förståelse runt
leverantörsutveckling och slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning
inom detta ämnesområde.

6.1 Slutsatser

6.1.1 Vilka är motiven bakom stora produktionsföretags
leverantörsutveckling?

Vår undersökning indikerar att stora produktionsföretag har ett antal
bakomliggande motiv till leverantörsutveckling. Ett motiv till
leverantörsutveckling är att skapa långsiktiga relationer med
leverantörerna. Studien indikerar även att ett motiv dessutom är att hålla
denna relation stabil för att det inte skall uppkomma störningar i flödet.
Studiens resultat tyder även på att långsiktiga relationer underlättar
vidmakthållandet av stabiliteten i flödet mellan kundföretag och
leverantörer. Vår studie tyder vidare på att ett annat motiv till
leverantörsutveckling är att påskynda den kontinuerliga
förändringsprocessen som pågår hos leverantörerna eftersom det är svårt att
upprätthålla konkurrenskraften utan konkurrenskraftiga leverantörer.
Resultatet av vår analys pekar även på att ett annat motiv bakom
leverantörsutveckling är att erhålla optimala processer i leverantörernas
verksamheter. Av vår studie att döma erhålls dessa optimala processer av
att leverantörer arbetar med kontinuerliga förändringar. Vår studie visar
även på att dessa motiv ligger till grund för ett ytterligare motiv, vilket är
att upprätthålla och skapa konkurrenskraft i förädlingskedjan.

6.1.2 Vilka beståndsdelar ingår i stora produktionsföretags
utvecklingsprogram?

De tendenser vi kunnat se utifrån vår studie är att utbildning, gemensam
problemlösning och certifiering är förekommande beståndsdelar i
utvecklingsprogram. Studiens resultat tyder på att utbildningen är den
beståndsdel i utvecklingsprogram vilken används för att förmedla kunskap
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kring nya tanke- och arbetssätt till leverantörerna. Resultatet av analysen
pekar även på att en stor del av de tankegångar och arbetssätt som
förmedlas till leverantörer har rötter i moderna produktionsfilosofier.
Vidare indikerar vår studie att avsikten med nämnda utbildning är att
leverantörerna ska applicera de nya tanke- och arbetssätten i den egna
verksamheten för att effektivisera densamma. En annan beståndsdel i
utvecklingsprogram är gemensam problemlösning, vilket innebär att
kundföretag och leverantörer använder gemensam kunskap och kompetens
för att utvecklingsarbetet skall fortskrida hos leverantörerna. Till sist ska
tilläggas att vår studie också indikerar att certifiering av leverantörers
verksamhet är en ytterligare beståndsdel som används i utvecklings-
program. Av vår studie att döma utförs certifiering för att säkerställa att
leverantörer implementerar och efterlever de tanke- och arbetssätt som
kundföretag förespråkar i utvecklingsprogram.

6.1.3 Vilka effekter föranleder leverantörsutveckling hos leverantörerna?
Studiens resultat visar att en effekt av leverantörsutveckling är att
kunskapen ökar hos leverantörernas personal. Vi ser emellertid ett mönster
i vår studie som pekar på att leverantörsutveckling inte påverkar
kompetensen hos leverantörernas personal. Av vår studie att döma
förbättras arbetsmiljön hos leverantörerna genom positiva förändringar i
renhet, ordning och reda och säkerhet. Vår studie har ytterligare visat att
leverantörsutveckling leder till att leverantörens personal blir mer
motiverad genom ett ökat ansvar och/eller genom att de får större möjlighet
till att påverka arbetssituationen. Studiens resultat tyder även på att den
ökade motivationen som leverantörsutveckling medför även avspeglar sig i
ett ökat engagemang hos leverantörernas personal. 

Resultaten av vår studie indikerar också på att leverantörernas förtroende
för kundföretaget ökar genom ett öppnare arbetsklimat samt att
leverantörerna tar åt sig kundföretagets arbetssätt och arbetar efter dess
filosofi. Vår studie visar även att samarbetet ökar mellan kundföretag och
leverantörerna eftersom dialogen blir mer öppen och frekvent, vilket
medfört att antalet konflikter minskar parterna emellan. Av vår studie att
döma ger leverantörsutveckling även positiva effekter på det interna
samarbetet hos leverantörerna. En ytterligare effekt vi kunnat skönja är
motstånd till leverantörsutveckling. Vår studie visar emellertid att motstånd
förekommer främst initialt innan leverantörens personalen erhåller kunskap
om leverantörsutvecklingens effekter. 
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En annan förändring vi kunnat se är att leverantörer som ingår
leverantörsutveckling erhåller en ökad produktkvaliteten. Vi framförde
även i vår analys ett resonemang som styrker att det inte bara är
kärnkvaliteten som ökar hos leverantörernas produkter utan även
kringkvaliteten, som en följd av till exempel en förbättrad service och ett
förbättrat informationsflöde. Utifrån vår analys kan vi även uttyda att
leverantörernas leveransprestationer ökar i och med leverantörsutveckling.
Vi anser även att vi genom vår studie kan se ett mönster som tyder på att
leverantörernas produktivitet ökar som en följd av leverantörsutveckling. 

Vi har vidare sett tendenser att vissa kostnadsposter hos leverantörerna
minskar som en följd av leverantörsutveckling. Samtidigt visar vår studie
på att vissa kostnadsposter ökar för att få till stånd förändringsprocessen.
Vi kan med stöd av denna studie inte säga något om relationen mellan de
investeringskostnader och besparingarna i produktionsprocesserna som
leverantörsutveckling medför. 

Slutligen vill vi säga att vi utifrån studiens analys sluter oss till att
leverantörer som genomgått leverantörsutveckling börjar ställa högre krav
på de egna leverantörerna. Vår slutledning är därmed att leverantörs-
utveckling med de krav som det medför fortplantar sig bakåt i
förädlingskedjan. 

6.2 Reflektioner
Vi är medvetna om utformningen av vår studie inte tillåter oss att dra
slutsatser av universell karaktär. Att göra universella uttalanden har heller
inte varit vår avsikt. Istället är tanken med vår studie att redogöra för de
tendenser och mönster vi kunnat tyda samt ge en ökad förståelsen för
undersökningsområdet. 

Vi anser även att det är på sin plats att framföra några reflektioner runt
effekter som vi vill påstå är någonting komplicerat att kartlägga. Vi anser
att det kan vara svårt för en individ att alltid ha förmågan att utreda de
effekter som uppkommit ur en eller flera bakomliggande insatser. Det vi
vill säga är att de effekter som vi har framfört ovan som ett resultat av
utvecklingsprogrammet i vissa fall delvis kan bero på flera förändringar i
leverantörens omvärld och/eller interna förutsättningar. Eftersom de
leverantörer som medverkat i denna studie i flera fall inte har mätt och/eller
dokumenterat de förändringar som uppkommit rörande de effektområden
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som vi ställt frågor kring vill vi hävda att våra resultat i denna studie kan
vara beroende av olika individers föreställningar. Vi anser emellertid i linje
med ovanstående diskussion att även om leverantörerna skulle mäta vissa
specifika nyckelvariabler för att kunna följa upp dem efter
utvecklingsprogrammet kommer det vara omöjligt att härleda alla
förändringar till utvecklingsprogrammet eftersom vi vill hävda att
leverantörens verksamhet och förändringarna i denna är kontextberoende.
Detta anser vi medför att leverantörens situation ständigt är under
förändring, vilket kommer resultera i att det aldrig går att hålla allt annat
lika när effekter av leverantörsutveckling studeras. 

Vi anser emellertid, trots ovanstående, att det är sannolikt att de effekter
som vi har sett i denna studie skulle uppkomma hos andra stora
produktionsföretags leverantörer. Vi hävdar emellertid att detta förutsätter
att kundföretaget och dess leverantörer befinner sig i en liknande kontext
och att kundföretaget har samma motiv och arbetar med liknande
beståndsdelarna i leverantörsutvecklingen som det fallföretag som vi
studerat. 

Vår önskan med denna studie är även att den skall stimulera till djupare
studier inom området leverantörsutveckling, där det utreds huruvida
resultaten från denna studie är gällande även för ett större antal företag i
andra branscher och under andra förutsättningar. Vi vill även påtala att vi
genom denna studie har sett en tendens att leverantörer i led två i olika stor
utsträckning påverkas av den leverantörsutveckling som genomdrivs hos
leverantörer i led ett. Vår uppfattning är att det vore intressant att
undersöka vilka effekterna blir hos leverantörer i led två. Vi anser även att
en intresseväckande studie skulle kunna behandla hur leverantörs-
utvecklingen i led ett sprids till leverantörer i led två. Vi anser att
leverantörsutveckling är ett område där det finns gott om utrymme för
framtida forskning och vi lämnar med dessa slutord över till framtida
forskare. 
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