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Bakgrund: Som en följd av dålig lönsamhet och överkapacitet sker en

kraftig konsolidering bland biltillverkarna. Detta får i sin tur omfattande

konsekvenser för deras leverantörer, som tvingas anpassa sig till en för

dem ny situation.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fusionerna bland

billtillverkarna påverkar dess leverantörer, samt beskriva vilka

konsekvenser det får för dessa.

Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till att enbart omfatta

leverantörer i Göteborgsområdet. Detta då vi haft begränsade resurser,

både tidsmässigt och ekonomiskt.

Genomförande: Undersökningen har utförts med hjälp av artiklar och

tidskrifter inom det berörda ämnet samt genom sju intervjuer.

Resultat: Vi har kommit fram till att man som leverantör måste agera

snabbt och tydligt bestämma vilken position man ska inta i

leverantörskedjan.

Sökord: Bilindustrin, leverantör, underleverantör, leverantörskedja,

fusioner och Helen Andersson.
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Introduktion

Bakgrund
”Ovissheten är över. Amerikanska General Motors (GM) köper

även resterande halvan av Saab Automobile i Trollhättan.” 1

Bilindustrin genomgår stora förändringar. Biltillverkarna söker idag nya

marknader för sina produkter eftersom det, inom branschen, råder en

betydande överkapacitet. 1997 var den genomsnittliga överkapaciteten

hela 40 % 2. Nya marknader behövs, Kina, Indien och Sydamerika nämns

ofta som potentiella marknader där många biltillverkare anser sig kunna

växa i framtiden. 3

Konsumenterna har blivit allt mer krävande på de senaste åren, vilket drivit

biltillverkarna till förbättrade produkter och allt tätare modellbyten. Detta

har i sin tur lett till att utvecklingskostnaderna ökat markant, samtidigt som

konsumenterna inte är beredda att betala mer för dessa förbättrade

produkter. 4

“Consumers want the latest technology – such as satellite

navigation and crash – avoidance radar – but don’t wish to

shell out for it” 5

                                          
1 Lövkvist, C. (2000) “GM tar över hela Saab”

2 Carlsson, B. (1997), “Konkurrensen är stenhård”
3 Sjöstedt, J. (1996), “Nordamerikanska samarbetsmöjligheter för svenska leverantörer”
4 Naughton, K. et al. (1999), “The Global Six”
5 ibid s. 18
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För att kunna sprida de ökade utvecklingskostnaderna och ytterligare

effektivisera sin verksamhet har biltillverkarna ökat sina produktions-

volymer samtidigt som de i allt större utsträckning bildat allianser och

andra samarbetsformer 6 7.

Dessa olika former av samarbete har, i synnerhet på 90-talet, lett till allt

fler och företagsfusioner, som t.ex. nuvarande Daimler-Chrysler, eller

företagsuppköp, som t.ex. VW:s förvärv av Bugatti, Seat, Skoda, etc. Som

gemensamt företag kan en mängd olika samordningsvinster göras t.ex. att

man rationaliserar bort dubbla funktioner, utnyttjar gemensamma

distributionskanaler, samordnar inköp och att man delar de höga

utvecklingskostnaderna. 8

Problemdiskussion

De ovan nämnda fusionerna bland biltillverkarna har även haft en direkt

påverkan på deras leverantörer. Detta då de allt större biltillverkarna

skapar sig en starkare maktposition, samtidigt som de efterfrågar allt färre

direktleverantörer. Leverantörerna har redan känt av det i form av tuffa

krav på en årlig kostnadsreducering på 5 %. 9

För att få vara en av fåtalet direktleverantörer till biltillverkarna krävs

utöver rena kostnadsreduceringar även andra egenskaper. Som

direktleverantör krävs idag i allt större utsträckning än tidigare att man

                                          
6 Harland, C. M. et al. (1999), “Developing the concept of supply strategy”
7 Carlsson, B. (1997), “Konkurrensen är stenhård”
8 Pettersson, B. (1999), ”Den globala parningsdansen”
9 Frisk, C. (1997) “Volvo pressar leverantörer”



Leverantörer till bilindustrin                                                                           Introduktion

3

levererar kompletta system, har egen FoU samt ligger i direkt närhet till

biltillverkaren. Förutom att ligga geografiskt nära krävs det också att man

har ett nära samarbete med biltillverkaren.

Detta får till följd att hela leverantörsstrukturen förändras, då de mindre

leverantörer som inte längre får vara direktleverantörer nu tar ett steg ner i

leverantörskedjan.

Vi upplever att många leverantörer ser dessa förändringar som ett hot, men

faktum är att de även bör ses som möjligheter. Att förlora Volvo som kund

kan av många ses som förödande, men sköter man sina kort rätt och är man

konkurrenskraftig, kan man emellertid genom t.ex. att ta ett steg ner i

leverantörskedjan istället leverera till en av Volvos direktleverantörer, som

i många fall faktiskt är större än biltillverkaren själv.

Problemformulering

Leverantörerna går en troligen tuff framtid till mötes. Detta eftersom man

på kort tid ska anpassa sig till biltillverkarnas stränga krav, samtidigt som

slutprodukten inte får tappa i kvalitet utan snarare bli bättre än tidigare. Vi

har för avsikt att i detta arbete besvara följande frågeställningar.

1. Hur påverkar biltillverkarnas konsolidering deras nuvarande

leverantörer?

2. Vilka hot/möjligheter medför denna konsolidering för leverantörerna?

3. Vilka ändringar kan komma att ske i leverantörsstrukturen?
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Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fusionerna bland

billtillverkarna påverkar leverantörerna samt beskriva vilka konsekvenser

det får för dessa.

Disposition

För att underlätta för läsaren presenterar vi nedan hur vi valt att disponera

detta arbete, där vi kort redovisar vad respektive kapitel innehåller.

Kapitel 1. Innehåller en kort bakgrund för att leda in läsaren i ämnet.

Därefter följer en allmän diskussion om det problem som vi avser studera,

varefter problemställningen och syftet preciseras.

Kapitel 2. I detta kapitel redovisas den metod och det vetenskapliga

förhållningssätt vi haft under arbetet. Detta i syfte att ge läsaren en

uppfattning om hur studien genomförts.

Kapitel 3. I detta kapitel behandlas de teorier vi ansett vara relevanta för

studien. Teorikapitlet börjar med en introduktion till vilka motiv som

ligger bakom biltillverkarnas fusioner och uppköp. Därefter följer en

definition och klassificering av leverantörer, samt vilka krav som

biltillverkarna ställer på dessa. Avslutningsvis presenterar vi möjliga

leverantörsstrukturer.

Kapitel 4. I detta kapitel presenteras de intervjuer vi utfört med olika

leverantörer till bilindustrin.
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Kapitel 5. I detta kapitel analyseras, med hjälp av tidigare presenterade

teoretiska modeller, det empiriska material vi samlat in.

Kapitel 6. I detta sista kapitel ges en sammanfattning av studien och vad vi

kommit fram till. Avslutningsvis ges förslag till framtida studier inom

ämnet.
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Vetenskapligt förhållningssätt och metod
Med detta avsnitt har vi för avsikt att motivera och beskriva vårt

vetenskapliga förhållningssätt. Detta i avsikt att läsaren enklare ska kunna

bilda sig en uppfattning av hur vi planerat och genomfört arbetet.

”Om man verkligen vill göra sin undersökning metodiskt

perfekt, kommer den aldrig att bli utförd.” 10

 Vetenskapligt perspektiv

Objektivitet och subjektivitet

Enligt S. Kvale är objektivitet/subjektivitet två motpoler inom vetenskaps-

världen. 11 Objektivitet står, enligt R. Patel och B. Davidsson, för en

vetenskap som är verifierbar, neutral, formaliserad och uttryckt med ett

logiskt korrekt språk 12. Subjektiviteten däremot har förknippats, enligt

Paulsson, med hur egna värderingar, omvärlden, etc. påverkar studien.

Strävan i en studie bör rikta sig mot ett så hög objektivitet som möjligt. På

så sätt kan man försäkra sig om att man verkligen studerar det man avser

mäta, samtidigt som studien inte påverkas av egna värderingar. 13

Att uppnå total objektivitet är emellertid i praktiken omöjligt, även om det

på mitten av 1800–talet fanns en grupp av vetenskapsmän som försökte

lägga grunden för en universal och 100 % objektiv vetenskap. Dessa

kallades för positivister.

                                          
10 Winter, J. (1984), ”Problemformulering, undersökning och rapport”
11 Kvale, S. (1997), ”Den kvalitativa forskningsintervjun”
12 Patel, R. och Davidson, B. (1991), “Forskningsmetodikens grunder”
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För att uppnå ett så hög objektivitet som möjligt vid insamlingen av

primärdata, var vi noga i utformningen av intervjufrågorna. Genom att

ställa frågor av typen redogör för, etc. försökte vi undvika en

”intervjuareffekt”, d.v.s. att intervjuaren påverkar den intervjuade i sina

svar.

För att även vara objektiva vid insamlingen av sekundärdata, använde vi

oss av såväl dagstidningar, affärstidningar, branschtidskrifter samt en

avhandling. Detta för att kunna fånga in så många åsikter som möjligt.

Att helt uppnå positivisternas ideal är dock omöjligt, eftersom man inte

helt kan isolera sina egna värderingar och avstå från dessa när man utför en

undersökning. Vi är medvetna om detta problem men anser att det inte har

påverkat arbetet mer än i ringa omfattning.

Kvalitativ och kvantitativ

Mycket har skrivits och diskuterats kring kvantitativ och kvalitativ

forskning. Man kan ibland få intrycket att det handlar om två helt olika

forskningsrealiteter, men så inte är fallet enligt R. Patel 14. Det har också

skrivits att kvalitativa forskningsansatser saknar objektivitet, vilket enligt

S. Kvale är en feltolkning av verkligheten 15. Patel anser att forskningen

som i huvudsak är kvantitativt inriktad många gånger har kvalitativa inslag

och viceversa. Det som egentligen avgör om det rör sig om kvalitativ och

                                                                                                                           
13 Paulsson, U. (1999), ”Uppsatser och rapporter”
14 Patel, R. et. al (1987), ”Grundbok i forskningsmetodik”
15 Kvale, S. (1997), ”Den kvalitativa forskningsintervjun”



Leverantörer till bilindustrin                             Vetenskapligt förhållningssätt och metod

8

kvantitativ forskning är problemet som skall studeras. Kvantitativ är ett

begrepp som associeras med kunskap som kan mätas och analyseras

genom statistiska metoder, medan kvalitativ forskning associeras till

kunskap som ska förstås. 16

Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ undersökning då

vi har för avsikt att först försöka förstå och sedan förklara den situation

som leverantörerna befinner sig i. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig för

att tolka den helhet som vi är intresserade av.

Vårt vetenskapliga synsätt

En forskare kan välja att arbeta huvudsakligen på två sätt när han/hon ska

studera ett visst fenomen. De två vanligaste arbetssätten är det deduktiva

och det induktiva arbetssättet. Den först nämnda metoden kännetecknas av

att man utifrån befintliga teorier väljer att studera ett fenomen. Därefter

genomför man undersökningen och tolkar sedan det inhämtade empiriska

materialet med hjälp av de befintliga teorierna. Det andra arbetssättet utgår

däremot från det fenomen man ska studera. Med hjälp av observationerna

som grund formulerar man därefter en teori som ska förklara utfallet av

undersökningen. 17

I detta arbete har båda arbetssätten påverkat oss i genomförandet. Vi har

nämligen inte försökt förklara det empiriska materialet med hjälp av

uppställda teorier i referensramen, utan har istället utifrån denna fört en

diskussion om hur leverantörsstrukturen kan komma att se ut framöver.

                                          
16 Patel, R. et. al (1987), ”Grundbok i forskningsmetodik”
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Metod

Undersökningsgruppen

Den avsedda undersökningsgruppen bestod till en början av åtta företag

som skulle utgöra grunden för insamlingen av det empiriska materialet.

Detta antal ansåg vi skulle vara tillräckligt för att samla in den erforderliga

mängd information som krävdes för att genomföra studien. Med denna

studie har vi inte avsett att uttala oss specifikt om hur små, medelstora och

stora leverantörer påverkas. Vi har istället, genom att intervjua inom

branschen väl insatta personer, önskat få en överblick över hur branschen

förändras. Därmed ansåg vi att antalet intervjuade var tillräckligt.

Urvalet av företag har skett från fordonskomponentgruppens 18 lista över

leverantörer till fordonsindustrin i Göteborg. Återigen, då vi inte avsett att

dra enskilda slutsatser för små, medelstora samt stora leverantörer, valde vi

att utifrån denna lista, slumpmässigt välja ut åtta företag. Att vi använde

oss av ett slumpmässigt urval berodde på att de olika företagen hade olika

verksamhetsinriktningar och det därmed var svårt att kategorisera dem.

Samtidigt ville vi inte påverka urvalet utan ha ett urval som representerade

den totala populationen av leverantörer i Göteborg. Av de 8 tillfrågade

företagen, valde ett att inte deltaga i undersökningen. Anledningen till att

de inte kunde ställa upp var rådande tidsbrist som orsakades av omfattande

omstruktureringar.

                                                                                                                           
17 Patel, R. och Davidson, B. (1991), “Forskningsmetodikens grunder”
18 Branschorganisation för leverantörer till fordonsindustrin.
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Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att enbart omfatta leverantörer

i Göteborgsområdet. Detta då vi haft begränsade resurser, både tidsmässigt

och ekonomiskt. Det anser vi emellertid inte vara något problem eftersom

det av naturliga skäl finns tillräckligt många leverantörer till bilindustrin i

området för att utföra vår undersökning.

Valet av Göteborg som enda plats för genomförandet av studien motiverar

vi med att det i göteborgsområdet av naturliga skäl torde finnas tillräckligt

många representativa leverantörer till bilindustrin, då både Volvo och Saab

återfinns i detta geografiska område.

Tillvägagångssätt

Insamlingen av primärdata har genomförts med hjälp av djupintervjuer.

Detta då vi önskade en personlig kontakt med de intervjuade, eftersom vi

ville se hur de reagerade på de ställda frågorna. Vi tror att vi vid någon

form av skriftlig datainsamling hade gått miste om viktiga nyanser på

svaren, vilket möjligtvis hade lett till andra slutsatser. Intervjuerna gav oss

också tillfälle att ställa följdfrågor. Vid samtliga intervjuer tilläts

bandspelare som hjälpmedel, vilket har underlättat bearbetningen av

materialet.

Intervjuerna genomfördes med personer som samtliga besitter höga poster

inom företagen. Detta anser vi vara en fördel då dessa personer kan

förväntas ha en bra överblick av både företaget och branschen som helhet.
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Inför intervjuerna gjorde vi en frågemall. Det rörde sig dock om öppna

frågor, vilket innebär att intervjuerna haft en relativt hög standardiserings-

grad men samtidigt låg struktureringsgrad. 19

Intervjuerna varade mellan en och två timmar, varefter ett utkast av det

som sades på intervjuerna skickades till respektive person för deras

godkännande.

Analysen bygger slutligen på att vi försökt sammanställa primär- och

sekundärdata för att därefter föra ett resonemang kring hur leverantörens

situation kommer att påverkas.

Validitet och reliabilitet

Enlig R. Patel och B. Davidson är validitet ett mått på hur väl man lyckas

mäta det man har för avsikt att mäta, utan att ovidkommande variabler

påverkar resultatet. Man måste alltså försäkra sig om att resultaten är

relevanta för arbetet. 20

För att säkerställa validiteten har vi grundat våra intervjuer på aktuell

litteratur inom ämnesområden som berört vår problematik 21. Vi har också

varit noggranna med att diskutera dessa frågor för att sedan kritiskt

utforma frågemallen, så att ovidkommande frågeställningar skulle

undvikas.

                                          
19 Patel, R. och Davidson, B. (1991), “Forskningsmetodikens grunder”
20 ibid
21 Branschtidskrifter såsom Purchasing, Business Week.
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Enlig R. Patel och B. Davidson innebär hög reliabilitet att man undersöker

det man avser att undersöka på ett tillförlitligt sätt. För att höja

reliabiliteten vad det gäller intervjuer kan man, enligt ovan nämnda

författare, använda sig av standardiserade intervjuer. Att dessutom spela in

intervjuerna innebär att man i efterhand kan kontrollera att man uppfattat

den intervjuade rätt. Vidare skall man som intervjuare hålla sig neutral och

inte förvänta sig vissa svar. 22 Då vi medvetet sökt uppfylla dessa tre

kriterier anser vi att arbetet har en hög reliabilitet.

Källkritik

Vi har intervjuat högt uppsatta personer med stora kunskaper vad det gäller

bilindustrin.23 Man skulle då kunna fråga sig om de intervjuade valt att

undanhålla viss kunskap/information, då denna ansetts vara alltför

konfidentiell. Vi anser att så inte är fallet, då vi ej ställt alltför många

specifika frågor rörande de enskilda företagen utan intervjuerna snarare

behandlat hur framtiden ser ut för leverantörer.24 Då detta samtidigt är ett

ytterst aktuellt ämne, har de intervjuade även visat stort intresse i att senare

läsa denna rapport, varför vi tror att de bidragit med den information vi

varit intresserade av.

Vi är medvetna om att det urval vi gjort vad gäller den teoretiska

bakgrunden kommer att påverka arbetets resultat. Valet av bransch-

tidskrifter kan ha både negativa och positiva effekter. Det negativa är att

dessa tidskrifter inte kan anses vara helt objektiva, då man är part i

                                          
22 Patel, R. och Davidson, B. (1991), “Forskningsmetodikens grunder”
23 Se bilaga 2, Företagspresentationer
24 Se bilaga 1, Intervjumall
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helheten och de intervjuade personerna kan ha intresse av att måla upp en

specifik bild av verkligheten. Det positiva å andra sidan är att man i just

dessa tidskrifter finner den mest aktuella informationen inom området.

För att säkra arbetets objektivitet valde vi även att utöver bransch-

tidskrifterna komplettera med artiklar av mer oberoende källor. Dessa

utgjorde till största delen av diverse dagstidningar och akademisk

litteratur.
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Referensram
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier som rör bilbranschen

och som vi anser relevanta för arbetet. Teorierna är också betydelsefulla

för analysen och slutsatserna eftersom dessa ger oss de instrument som

behövs för att komma till relevanta resultat.

Fusioner inom bilbranschen
“The global auto industry has become infected with a

virulent case of merger madness in the wake of the linkup

between Daimler-Benz and Chrysler last year. Everyone is

worried that the consolidation predicted for 20 years has

finally begun, and no one wants to be left behind” 25

Citatet ovan, taget ur tidskriften “Fortune Magazine”, speglar

bilbranschen av idag. Fusioner och uppköp inom bilbranschen är förvisso

ingen ny företeelse, men den kraftiga konsolidering vi ser idag och som

många förutspådde redan för 20 år sedan, kan sägas tagit sin början i och

med tyska Daimler-Benz och amerikanska Chryslers sammangående våren

1998. 26 Detta gjorde att många mindre tillverkare fick omvärdera sin

ställning, då det nu för första gången var två jämbördiga och mycket starka

företag som gick samman, och inte ett företag i kris som blev uppköpt.

Helt plötsligt hade dessa två ändrat spelreglerna i branschen.

                                          
25 Taylor, A. (1999), ”The automakers”
26 Naughton, K. et al., (1999), “The Global Six”
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Situationen i bilbranschen

Rober J. Eaton, en av två verkställande direktörer på det sammanslagna

Daimler-Chrysler sade nyligen i en intervju i tidskriften “Fortune

Magazine” att av de ca 40 fordonstillverkare som idag finns i världen, är

det endast 10 stycken som tjänar pengar över huvud taget och kanske fem

som täcker kapitalkostnaderna. 27 Ytterligare ett tecken på att branschen

som helhet har dålig lönsamhet är att det genomsnittliga

kapacitetsutnyttjandet länge legat runt 70 %. Detta ska jämföras med det

kapacitetsutnyttjande på 80 %, som branschen som helhet borde uppvisa

för att vara lönsam. 28

The Global Six

Det har i bilbranschen allt tydligare utkristalliserats ett fåtal mycket stora

aktörer, som tillsammans står för en klar majoritet av den totala

världsproduktionen av bilar. De sex riktigt stora aktörerna, som ibland

även kallas ”The Global Six”, utgörs av General Motors, Ford, Daimler-

Chrysler, Volkswagen, Toyota och Honda. 29 För att visa hur stora dessa

företag egentligen är ges i tabellen nedan några jämförelsetal (se även

nästa sida).

Intäkter (Mdr $) Vinst (Mdr $)

Sålda Fordon

(Miljoner)

Saab 3,3  - 0,12

Källa: www.saab.com; siffrorna är från 98

                                          
27 Taylor, A. (1999), ”The automakers”
28 Engzell-Larsson, L. (1998) “Special bilindustrin”
29 Naughton, K. et al., (1999), “The Global Six”
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Intäkter (Mdr $) Vinst (Mdr $)

Sålda Fordon

(Miljoner)

General Motors 140 2,8 7,50

Ford 118 6,7 6,80

Volkswagen   75 1,3 4,58

DaimlerChrysler 147 6,5 4,00

Toyota 106 4,0 4,45

Honda   54 2,4 2,34

Källa: Business Week, siffrorna är från – 98

Varför fusionera?

“This automotive mating dance is being triggered by the

triple threat of cost pressures, cutthroat pricing, and

overcapacity. The industry lately has been a giant cotillion,

with everybody looking for the best partner.” 30

Det finns ett flertal skäl till att biltillverkare idag fusionerar, skäl som i

grund och botten har med besparingar och effektiviseringar att göra. Dessa

är:

1. Minska rådande överkapacitet i branschen

2. Förbättra den dåliga lönsamheten

3. Fördela de allt högre utvecklingskostnaderna på större tillverknings-

volymer

4. Uppnå en global marknadsnärvaro

5. Samordna inköp och ha fler gemensamma komponenter

                                          
30 ibid s. 18
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För att belysa vilka summor det kan röra sig om kan nämnas att man i fallet

med Daimler-Chrysler har talat om besparings- och synergieffekter på ca

1,3 miljarder dollar det första verksamhetsåret och därefter ca 3 miljarder

dollar årligen. 31

Nya krav på leverantörerna

De förändringar som har förklarats ovan och som pågår inom bilindustrin

har en direkt påverkan på leverantörerna. Enligt uttalanden som bl.a. gjorts

i tidskriften Purchasing, måste leverantörer allt oftare ansvara för design,

snabb framtagning av nya produkter, FoU, hantering av andra leverantörer,

etc. Dessutom ska dessa nya åtaganden utföras till ett oförändrat eller till

och med lägre pris än tidigare. 32

De krav som enligt M. Robert och J. Morgan, biltillverkarna ställer på en

tier1-leverantör förklaras nedan. 33

1. Strategisk planering och liknande organisationsstruktur. Att

gemensamt med andra leverantörer och biltillverkare planera de

strategier som ska genomföras, så att dessa inte strider mot varandra

och förhindrar samarbete. Det är också en fördel om företagen som

samarbetar har liknande organisationsstruktur.

 

                                          
31 Aktuellt (1998), ”Daimler-Chrysler rör om i bilbranschen”
32 Automotive/OEM, News (1998), “Auto suppliers handle more design tasks, lower
costs”
33 Robert, M. & Morgan, J. (1998), “What will happen and what you should know”
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2. Integration av mätverktyg. Ett företag bör inte ha flera enheter som är

ansvariga för beräkningen av lagernivån. Gemensamma verktyg såsom

datamjukvara är också att föredra så att man lättare kan kommunicera

och minska kommunikationskostnaderna 34.

 

3. Implementering av ”the Push System”. The Push System hjälper att

hantera den optimala lagernivån för varje enskilt företag. Systemet

fungerar genom ett integrerat datanätverk, där den produkt som ska

levereras inte sluttillverkas förrän ordern inkommit. Detta kräver ett

fullständigt informationsflöde företagen emellan.

 

4. Outsourcing av icke kärnverksamhet. Efter att har bestämt vad den

egna kärnverksamheten utgörs av beslutar man vad som ska läggas ut

hos andra leverantörer.

 

5. Internationellt närvarande. Leverantörerna ska finnas på de platser

som biltillverkarna finns. De mindre leverantörer som inte kan närvara

internationellt kan däremot samarbeta med ett transportföretag och ändå

nå ut med sina produkter 35.

 

6. Produktutveckling. Leverantörerna måste ta hand om produkt-

utveckling, design, etc.

Att genomföra de förändringar som krävs för att uppfylla dessa sex krav

kan emellertid leda till vissa problem anser M. Robert och J. Morgan. Först

                                          
 34 Automotive/OEM, News (1998), “Auto suppliers handle more design tasks, lower
costs”
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uppkommer problemet med att bestämma vem som är ansvarig för vad när

fel uppstår i komponenter som ingår i större system i bilen. Samarbetet

mellan kunder och leverantörer kan också innebära en del moraliska

problem och försvåras då en leverantör har affärskontakter med

exempelvis konkurrerande biltillverkare. Det kan också uppstå oenigheter

vad gäller äganderätten till ”the intellectual properties” av nyutvecklade

produkter som har tagits fram av flera inblandade. Slutligen är det svårt att

gardera sig mot att informationen som bytts mellan de samarbetande

företagen inte läcker ut. 36

De krav som presenteras ovan gäller i första hand systemleverantörer. Vad

som menas med systemleverantör (eller tier1) förklaras närmare i nästa

avsnitt.

Leverantörer: definition och klassificering

Definition

Norstedts Svenska Ordbok definierar leverantör som ”en person eller

företag som (regelbundet) tillhandahåller viss vara till viss kund”, och

underleverantör som ”en person eller företag som tillverkar del till vara,

som i sin helhet sätts samman hos visst annat företag.” 37 Dessa två

begrepp används emellertid ofta synonymt inom bilbranschen.

                                                                                                                           
 35 ibid
36 Robert, M. & Morgan, J. (1998), “What will happen and what you should know”
37 Allén, S. et al. (1992), “Norstedts Svenska Ordbok”
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Enligt Magnus Söderlund, vid Stockholms Handelshögskola, används

dessa två begrepp med olika betydelse när man vill betona på vilken nivå i

leverantörskedjan leverantören befinner sig. I detta fall används begreppet

underleverantör då man vill påpeka att leverantören ligger långt ner i

leverantörskedjan. Oberoende av vilken definition man använder sig av

instämmer vi med Söderlund när han hävdar att det finns en diffus zon

mellan dessa båda begrepp. 38

För att förenkla för läsaren och inte vålla besvär med två ord som ofta

används synonymt, har vi valt att, vidare i arbetet, endast använda oss av

begreppet leverantör.

Klassificering

Indelningen av leverantörer kan göras i tre led. Jan Sjöstedt, på teknisk-

vetenskapliga attachékontoret i Detroit, anser att man kan benämna dem

som: full-service-leverantör, systemintegratör och lågkostnadsproducent.

Denna indelning anser vi på ett tydligt sätt förklara leverantörernas

specifika funktioner. 39 Branschen däremot använder benämningen tier1, 2

och 3 på dessa leverantörer. De båda benämningarna har emellertid precis

samma innebörd. Vi väljer fortsättningsvis att använda oss av branschens

indelning, dock av Sjöstedts begreppsförklaring.

                                          
38 Söderlund, M. (1993), “Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag”
39 Sjöstedt, J. (1996), “Nordamerikanska samarbetsmöjligheter för svenska
underleverantörer”
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Tier1.

Tier1 är en leverantör med stor kompetens inom innovation, FoU, design,

utprovning och lanseringsstöd. 40 I tidskriften Purchasing nämns även att

tier1 ska leverera kompletta system/moduler, samt hantera de leverantörer

på lägre nivå som levererar de komponenter som sitter i dessa moduler.

Samtidigt ska en tier1-leverantör kunna samarbeta med såväl andra tier1-

leverantörer som biltillverkaren i dess sammansättningsfabrik. 41 Exempel

på ovan nämnda moduler kan vara instrumentpaneler, fjädringssystem samt

interiör.

Tier2.

Tier2 är en leverantör som har ansvar för en del av ett system, denna typ av

leverantör är också specialist på att koordinera andra leverantörer, samt är

fokuserad på FoU. 42 Exempel på delar av ett system är airbags och

bilsäten.

Tier3.

Tier3 är direkt associerad till lågkostnadsproduktion av insatsvaror, vilket

är en subjektiv avgränsning, då det är kunden som avgör vad som är

värdefullt för företaget. 43 Dessa leverantörer producerar endast enklare

komponenter efter andras design och eventuellt kan de erbjuda lösningar

                                          
40 ibid
41 Automotive/OEM, News (1998), “Auto suppliers handle more design tasks, lower
costs”
42 Sjöstedt, J. (1996), “Nordamerikanska samarbetsmöjligheter för svenska
underleverantörer”
43 Sjöstedt, J. (1996), “Nordamerikanska samarbetsmöjligheter för svenska
underleverantörer”
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för lite mer komplexa komponenter, som t.ex. automatiskt avbländande

backspeglar. 44

Förändringar i leverantörsstrukturen

Framtidens leverantörsstruktur

“It had to happen at some point. The motor components

industry is suffering a sea of change in structure, culture

and strategy… This change is rapid and fundamental, and

is driven by price pressure generated by their

customers.” 45

Enligt J. Lillencreutz har biltillverkarna kraftigt minskat sin

leverantörsbas. Vidare säger han att utvecklingen mer och mer har gått mot

att knyta ett fåtal stora leverantörer närmare sig som kan erbjuda kompletta

system. 46

Detta har inneburit att leverantörernas struktur håller på att förändras. Hur

den slutliga strukturen kommer att se ut kan man inte med säkerhet säga.

Vi kommer emellertid i följande avsnitt presentera tre alternativa strukturer

som vi tror kan förekomma i framtiden.

                                          
44 Automotive/OEM, News (1998), “Auto suppliers handle more design tasks, lower
costs”
45 David, P. (1999), “Hazard warning” p. 20
46 Lilliencreutz, J. (1996), “En leverantörs strategi- från lego- till systemleverantör”
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Vertikal struktur

Den vertikala strukturen karaktäriseras av ett långt leverantörsled, då alla

vill minska sin leverantörsbas till antalet. Biltillverkarna har redan börjat

att göra det, vilket bl.a. poängteras av Bertil Thorén, inköpschef på Volvo

PV, då han säger följande: 47

”Högst fem nyckelleverantörer, vilka lever väldigt nära Volvo

och som kan leverera till exempel en hel instrumentbräda eller

kanske rentav hela interiören till en bil. Högst 20 integrerade

leverantörer som även de levererar komplicerade system. Högst

30 stora leverantörer. Därutöver så få komponentleverantörer

som möjligt.” 48

Det innebär att många s.k. ”mindre leverantörer” måste gå ner ett steg i

leverantörskedjan. 49 Mycket tyder emellertid på att de stora leverantörerna

i sin tur kommer att göra precis samma sak som biltillverkarna, d.v.s. att

rationalisera sin leverantörsbas. Ray Campbell, på Delphi Automotive

Systems, nämner att företaget redan börjat titta på sina leverantörer för att

minska dess antal. Han har uttalat sig på följande sätt: 50

“We have more suppliers in North America than we can

manage, so we are looking at significant reductions, but we

have to do that in a sensible way. We can’t close the door on

suppliers who offer better value than suppliers we are doing

currently business with.” 51

                                          
47 Sandhammar, K. (1999), “Leverantörer känner sig hotade”
48 ibid
49 Öinert, B. (1999), “Färre svenska Volvoleverantörer”
50 Carbone, J. (1999), “At Delphi, quality is still the thing”
51 ibid



Leverantörer till bilindustrin                                                                          Referensram

24

En direkt konsekvens av det som sagts ovan blir att leverantörskedjan blir

längre. Denna struktur kan se ut enligt figur 1 nedan.

Den främsta anledningen till att man vill minska sin leverantörsbas är att

det kostar både tid och pengar att samordna en mängd leverantörer. Den

logiska slutsatsen blir att det är billigare att samordna exempelvis 10 stora

leverantörer än tidigare 120.

Horisontell struktur

M. Piszczalski, skriver i tidskriften Automotive Manufacturing &

Production, att bilindustrin är på väg att få ett fåtal systemleverantörer som

kontrollerar och styr hela branschen och därmed även dikterar sina villkor

mot mindre dominanta aktörer, inklusive biltillverkarna själva. 52 Vidare

anser P. David, i tidskriften SuplyManagement att en sådan struktur kan

komma att utvecklas inom loppet av några få år. 53

                                          
52 Piszczalski, M. (1999), “Will suppliers rule tomorrow’s auto business?”
53 David, P. (1999), “Hazard warning”
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Figur 1: Vertikal struktur Källa: Purchasing, January 15, 1998 p. 81
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För att lättare förstå detta resonemang hänvisar vi återigen till Piszczalski,

som hävdat att det kan göras en jämförelse mellan bilindustrins nuvarande

situation och dataindustrin för några år sedan. 54

“IBM, a ‘computer’ assembler utterly dominated the industry

and its supply chain. No ‘supplier’ had any real power.

Vertically integrated, the IBM of 1981 either did it all or

controlled those that filled in the pieces” 55

Idag är situationen annorlunda då två megaleverantörer, Intel och

Microsoft, fullständigt dominerar branschen och därför kan ställa krav på

de flesta aktörerna. Piszczalski påstår att man kan identifiera två trender

som pekar på att bilindustrin nu står inför samma övergång som

datorindustrin för några år sedan. 56

•  Biltillverkarnas outsourcing av produktion och tjänster, FoU, etc. gör

att leverantörerna ackumulerar allt mer kunskaper som bilindustrin

tidigare besuttit.

•  Den andra trenden är att några redan stora leverantörer har valt att växa

ytterligare.

Dessa båda trender tillsammans skulle innebära att alltför få och mäktiga

leverantörer kan uppnå en dominant position inom branschen. 57

En horisontell struktur skulle kunna se ut som följande

                                          
54 Piszczalski, M. (1999), “Will suppliers rule tomorrow’s auto business?”
55 ibis s. 20
56 ibid
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Som man kan avläsa i figur 2 ovan skulle en tier1-leverantör i en

horisontell struktur fungera som integratör och koordinator av leverantörer

på lägre nivå.

Nätverksstruktur
“Supply base rationalisation, it is argued, allows more intense

process development with the remaining suppliers, resulting in

more rigid and robust inter-organizations networks for

supply.” 58

C. M. Harland skriver i en artikel i tidskriften ”International Journal of

Operations & Production Management” att bilbranschen kommer att

präglas av en s.k. nätverksstruktur. Detta skulle innebära att

leverantörernas arbetsätt präglas av ett långsiktigt samarbete företagen

emellan. I en nätverksstruktur skulle det krävas att företagen är mycket

flexibla och öppna mot varandra, då samarbetet bygger på att dessa företag

regelbundet utbyter information och kunskap. 59 Denna struktur anses av P.

                                                                                                                           
57 ibid
58 Harland, C. M. et al. (1999), “Developing the concept of supply strategy”
59 ibid
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Figur 2: Horisontell struktur Källa: eget
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David vara typisk för japansk bilindustri, där man har ett djupt samarbete

med sina leverantörer och vid behov hjälper dessa. 60

Enligt Harland präglas en nätverksstruktur av två karakteristika: 61

1. Nätverkssamarbete har till syfte att öka värdet hos samtliga deltagare

inklusive den slutliga kunden.

2. De samarbetande företagen har ändrat organisationsstruktur för att

anpassa sig till ett nätverkssamarbete. Detta har skett på samtliga nivåer

i leverantörskedjan.

En nätverksstruktur kan se ut som följande:

I en nätverksstruktur är det ytterst viktigt att de samarbetande företagen har

förtroende för varandra och att alla bidrar till samarbetet i den mån man

kan.

                                          
60 David, P. (1999), “Hazard warning”
61 Harland, C. M. et al. (1999), “Developing the concept of supply strategy”
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Begreppet Supply Chain Strategy

Enligt Harland började bilföretagen i mitten av 80–talet att genomgå vissa

strukturförändringar. Man började vid denna tidpunkt att gå ifrån den förut

vanliga vertikala integrationen och påbörjade istället allt fler strategiska

samarbeten. Det var också vid denna tidpunkt man för första gången

började tala om kärnkompetens, outsourcing, etc. 62 Parallellt med detta

gjorde, begreppet Supply Chain Management (SCM) inträde inom

företagsekonomin, dock var det inte förrän 1990 som de första akademiska

ansatserna gjordes. 63

“Supply Chain Management is the integration of business

processes from end user through original suppliers that

provides products, services and information that add value for

the customers” 64

Viktigt för varje deltagare i denna kedja är, enligt Harland, att bidraga med

någonting som adderar värde till den slutliga produkten. 65 Syftet med SCM

är att samordna flödet av varor/tjänster mellan företagen. Följande liknelse

av Cooper & Ellram:s förklarar på ett enkelt sätt, innebörden samt vikten

av SCM. 66

                                          
62 ibid
63 Arverud, A. & Linder, M. (1999), “Supply Chain Management”
64 ibid s. 22
65 Harland, C. M. et al. (1999), “Developing the concept of supply strategy”
66 Arverud, A. & Linder, M. (1999), “Supply Chain Management”
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”Ett stafettlag är mer konkurrenskraftigt när det har samma

laguppställning varje gång, då vet varje deltagare sin position för

överräckandet av stafettpinnen. Trots att relationen är starkast

mellan dem som gör själva överräckandet måste hela laget

koordineras för att vinna.” 67

Det allt djupare samarbetet mellan biltillverkarna och leverantörer gör att

ett nytt begrepp, nämligen “Supply Chain Strategy” (SCS) dyker upp.

Detta begrepp förespråkar i än högre grad än SCM, ett holistiskt och

strategiskt synsätt, som sträcker sig utanför företagens gränser och som tar

hänsyn till relationer företagen emellan.

Med tanke på vad som sagts på föregående sida kan SCS definieras som: 68

“A holistic approach to managing operations within

collaborative inter-organisation networks, allowing the

formulation and implementation of rational strategies for

creating, stimulating, capturing and satisfying end customer

demand through innovation of products, services, supply

network structures and infrastructures, in a global dynamic

environment” 69

Genom att anamma detta lite vidare synsätt kan man, enligt M. Robert & J.

Morgan, uppnå konkurrensfördelar vilket också kan leda till en starkare

position på marknaden. 70

                                          
67 ibid s. 21
68 Harland, C. M. et al. (1999), “Developing the concept of supply strategy”
69 ibid s. 664
70 Robert, M. & Morgan, J. (1998), “What will happen and what you should know”
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Sammanfattning av referensramen

Idag är det ett faktum att de två biltillverkarna i Sverige, d.v.s. Volvo och

Saab, har genomgått stora förändringar i sin ägarsammansättning genom

uppköp. Det innebär att många leverantörer som tidigare haft Volvo/Saab

som kunder nu måste anpassa sig till de regler som de nya ägarna sätter

upp. Som alltid när spelregler förändras uppstår både hot och möjligheter.

Det som av många leverantörer upplevs som problematiskt är att

förändringarna sker så snabbt att man får problem att anpassa sig.

En sådan förändring, som hos leverantörerna kan skapa oro, är att

biltillverkarna minskar sin leverantörsbas. Detta förändrar leverantörs-

strukturen, då många leverantörer tvingas söka nya kunder. En annan

förändring är att tidigare var det biltillverkaren själv som skötte det mesta

av design- och konstruktionsarbetet, gav därefter dessa ritningar till

leverantören, som sedan producerade komponenten. Biltillverkarna

samordnade slutligen de komponenter som levererades, byggde en del

egna delar och satte därefter ihop dem. Denna typ av arbetssätt är

emellertid inte aktuellt längre, då många av leverantörerna idag sköter ett

flertal av de sysslor som tidigare var förknippat med biltillverkaren.

Avslutningsvis kommer dessa förändringar att framtvinga nya arbetsformer

leverantörer emellan, vilket även kommer att återspeglas i en förändring i

leverantörsstrukturen.
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Den empiriska studien
I följande avsnitt kommer vi att presentera det empiriska material vi

samlat in genom intervjuer. Vi har valt att dela upp detta avsnitt i ett antal

huvudrubriker under vilka vi sammanfattat vad som sades av samtliga

intervjuade.

Vart är bilindustrin på väg?

Bilindustrins strukturomvandling började på 90-talet och har accentuerats

på senare år. Två av de intervjuade såg lite skeptiskt på vad som sker inom

bilindustrin idag och undrade om bilbranschen vet vad de sysslar med. De

tyckte att sammanslagningarna tenderade att gå lite för fort och att en del

av biltillverkarna verkar följa varandra utan att först tänka efter varför.

Bilindustrin är idag kraftigt pressad, anser de intervjuade. Kunderna kräver

ständigt bättre bilar med mer utrustning, dock till oförändrade priser.

Samtidigt går utvecklingen hos biltillverkarna mot att ha bilar i alla

segment på en global marknad, samt att man ska kunna bygga bilar på

global basis med hjälp av lokala leverantörer. Detta har lett till den vågen

av fusioner och uppköp vi sett på senare år. Genom dessa

sammanslagningar kan biltillverkarna spara pengar inom många områden,

bl.a. FoU och genom att utnyttja varandras distributionskanaler.

Sammanslagningarna syftar också till att öka volymerna samt samordna

inköpen för att erhålla skalfördelar och därmed få ner priset.
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De intervjuade identifierade följande trender inom bilindustrin:

Outsourcing
”Inköpsorganisationer ändrar sin verksamhet och lägger ut

mycket mycket mer på systemleverantörer.”

Den kanske tydligaste trenden som påpekades under intervjuerna var

företeelsen att biltillverkarna nu lägger ut en allt större del av sin

verksamhet på leverantörer. Det mesta går att outsourca idag, och man ska

som biltillverkare endast koncentrera sig på det man är riktigt bra på, d.v.s.

kärnkompetensen. I detta avseende hade emellertid de intervjuade skilda

åsikter om hur långt biltillverkarna kan gå:

•  De flesta anser att designen ofta är helig, likaså kaross, bottenplatta,

karosskomponenter samt i vissa fall även säkerhet. Ovan nämnda

delarna av en bil likställs av många som den nyckelkompetens som ska

finnas hos ett bilföretag. Några av de intervjuade ansåg att detta är

kompetens som borde stanna hos biltillverkarna, eftersom det finns ett

samordningsansvar då den slutliga produkten inte får tappa sina gamla

egenskaper på grund av outsourcingen.

 

•  Samtliga intervjuade var emellertid ej av ovan nämnda åsikt utan en av

de intervjuade ansåg att i ett längre perspektiv kan det vara så att

leverantörerna utvecklar och sätter ihop hela bilen, i vissa fall görs det

redan. I detta hypotetiska fall skulle biltillverkarna då ställa vissa krav

som leverantörerna skulle vara tvungna att uppfylla. ”Biltillverkarens”

roll skulle då bli att vårda det värdefulla varumärket, sköta
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marknadsföring. Den slutgiltiga beslutsrätten skulle ligga kvar hos

varumärkesägaren.

 

 Minskad leverantörsbas
 ”… Det kommer hela instrumentbrädan inlevererad… Tidigare

så kanske de hade femtio leverantörer för allt vad man ser,

instrument, knappar, reglage, etc. Det blir alltså färre och färre

små leverantörer och mer och mer så här systemleverantörer.”

 

 Den andra trenden som identifierades av samtliga intervjuade var att

biltillverkarna idag går emot att ha ett färre antal direktleverantörer. Dessa

ska å andra sidan ta hand om utveckling och produktion av hela system.

Detta kan endast utföras av de riktigt stora leverantörerna. Exempel på hela

system som idag outsourcas kan vara instrumentpanel, stolar/säten samt

säkerhetssystem.

 

 Sammanslagning bland leverantörer

 På grund av det som sagts i stycket ovan har många leverantörer redan

börjat gå ihop och bilda större företag, för att på så sätt uppnå

stordriftsfördelar, ”det gäller att äta eller ätas”. Flera av de intervjuade

ansåg att det gäller att vara stor om man framöver vill behålla kontrollen

och själv ha möjlighet att styra.

 

 Det vanligast förekommande sättet att expandera har varit uppköp eller att

skapa allianser med andra företag.

 

 Ovan nämnda förvärv och allianser sker i stor utsträckning i forna

östländer, där lönenivån är betydligt lägre än i Sverige. Trenden går mot att
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etablera sig i dessa länder eftersom biltillverkarna idag lägger sina

sammansättningsfabriker i dessa länder och det gäller att ligga geografiskt

nära sina kunder.

 

 Påföljder för leverantörer

 Flera intervjuade påpekade att man känt av en del av konsekvenserna, trots

att främst Volvo/Ford-affären fortfarande är relativt ny. Dessa

sammanfattas följande:

 Förändring i ägarsammansättning

 Den första tydliga trenden, påbörjades i början av 90-talet. Vid denna

tidpunkt köptes fortfarande en stor del av komponenterna till svenska bilar

inom Sverige. Detta har emellertid blivit allt ovanligare. Även det som

idag köps i Sverige är i allt större utsträckning producerat av utlandsägda

företag.

 

 En av de intervjuade påstod att det hela kan sägas ha börjat i och med

GM: s ingående i Saab. Just Fords köp av Volvo och GM: s köp av halva

Saab har påskyndat denna process ytterligare och många nya utländska

leverantörer har etablerat sig i Sverige de senaste åren. Detta bl.a. genom

att de i många fall köpt svenska företag.

 

 Jämförelse av leverantörer

 Samtliga intervjuade var övertygade om att Volvos leverantörer, i och med

fusionen med Ford, kommer att jämföras med Fords nuvarande

leverantörer, för att se vilka som är bäst lämpade att ha gemensamt. Vidare
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påpekade flera av de intervjuade att svenska företag som är internationellt

kompetenta och som förfogar över en bra produkt har anledning att se detta

som en enorm möjlighet. Ett bra exempel, som under en av intervjuerna

nämndes, är Autoliv som nu har stora möjligheter att komma in på Ford.

 

 Biltillverkarna kommer som tidigare nämnts att påverka sina leverantörer

genom samordningen av dessa. Många leverantörer kommer på så sätt att

leverera till fler biltillverkare än tidigare. Detta innebär ökade volymer,

vilket ger stordriftsfördelar och möjligheten att ytterligare sänka sina

kostnader. Många av dagens leverantörer kommer emellertid inte att klara

detta, utan många kommer att försvinna, vilket skulle innebära att

sammanslagningar mellan biltillverkarna ses som ett hot, då man kan

förlora sin nuvarande kund om man inte är tillräckligt konkurrenskraftig.

Detta oberoende av hur kontakterna med biltillverkaren har tidigare varit.

Det gäller vad man presterar nu och framåt ,“history is history”.

 

 Anpassningsproblem

 Av intervjuerna framkom att konsolideringen i bilbranschen för många

leverantörer inneburit ett anpassningsproblem, då leverantörerna snabbt

tvingats ta åt sig kunskap som biltillverkaren tidigare besuttit. För att även

fortsättningsvis leverera direkt till biltillverkarna gäller det att gå från att

vara legoleverantör till att bli systemleverantör. Anpassningsproblemet

ligger i att detta är kunskap som leverantörerna inte kan förvärva över en

natt.
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 Kostnadseffektivitet

 Biltillverkarna har också påverkat sina leverantörer i form av hårda krav

vad gäller kostnadseffektivitet. Som leverantör måste man därför kunna

visa upp en s.k. “cost cutting plan” genom vilken man redovisar hur man

tänkt rationalisera. Dessa kostnadsreduceringskrav kan emellertid inte gå

hur långt som helst. Några av de intervjuade trodde därför inte på att det

årliga kravet på 5 % -iga kostnadsreduceringar, som biltillverkarna satt

upp, verkligen uppfylls. Leverantörerna skulle aldrig sänka sina priser

endast till förmån för biltillverkarnas ökade marginaler.

 

 ”Att jobba som leverantör till fordonsindustrin är ingen social

verksamhet. Antingen får man större order från kunden så att

man kan täcka fastna kostnader bättre, eller så ändrar man i

produktens konstruktion, så att man kan sänka priset för

kunden.”

 

 Att gentemot leverantörerna ha så hårda kostnadsreduceringskrav, så att

man håller dessa i en form av strypgrepp fungerar inte. Parterna måste

komma överens om vilka mål som ska uppnås. En leverantör som skurit

ned kostnader på ett effektivt sätt har ju inte gjort detta enbart för att detta

ska komma kunden till nytta, ansåg ovan citerade person. Då

leverantörerna har gjort hela rationaliseringsjobbet vill de också ta del av

vinsten. Det hela måste bygga på att båda parter tjänar på att göra affärer.

Ingen i biltillverkare vill ha en olönsam leverantör, som kan riskera att gå i

konkurs. Detta skulle innebära problem då de med kort varsel skulle

tvingas finna en ny leverantör.
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 En anledning till de kostnadsreduceringskrav som leverantörerna känner

av idag är att leverantörerna historiskt haft en betydligt högre lönsamhet än

biltillverkarna och nu vill dessa vara med och dela på kakan.

 

 Filosofin att tillämpa ”öppna böcker” mellan kunder och leverantörer, var

något som specifikt nämndes av en av de intervjuade när det gäller att

tillsammans åstadkomma kostnadsreduceringar. Man kan då på ett bättre

sätt komma fram till vad ett skäligt pris på produkten är och gemensamt

komma på en lösning som sänker kostnaderna.

 

 När man ska förutsäga hur leverantörerna påverkas av billtillverkarnas

samgåenden är det emellertid viktigt att skilja mellan leverantör och

leverantör. Då Volvo är en nischad tillverkare av prestigebilar och

därutöver besitter ett starkt varumärke, kommer det alltid att finnas en

mängd komponenter som inte kan köpas i utpräglat stora volymer.

Komponenter som finns i en Volvobil kan inte förväntas finnas i en bil

som kostar 130 000 kronor. Dessutom har biltillverkarna i viss mån styrt

systemleverantörerna och bestämt vilka komponenter som ska finnas i

bilen och varifrån dessa ska köpas. Då billtillverkarna outsourcat många

steg i tillverkningen just för att effektivisera kan detta ses som

motsägelsefullt, ansåg en av de intervjuade. Hur länge biltillverkarna kan

fortsätta att styra systemleverantörerna kunde emellertid inte preciseras.

 

 Höjda kvalitetskrav
 ”Den som inte sköter sig, den som inte klarar av det här, han

åker ut och åker du ut från Saab, åker du nog ut från GM och får

det sedan väldigt svårt att komma tillbaka.”
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 Samtliga intervjuade påpekade att biltillverkarna kontinuerligt kräver en

allt lägre felprocent av sina leverantörer. Vad gäller kvalitetskrav har

företagsstorleken ingen som helst betydelse. Konkurrenter som kan ta över

finns nämligen över hela världen.

 

 Internationell närvaro

 Något som återkom under intervjuerna var att biltillverkarna mer eller

mindre kommer att tvinga sina leverantörer att följa med denne ut i

världen. Som leverantör har man då flera valmöjligheter. Man kan bygga

en helt ny fabrik, köpa en lokal leverantör, söka samarbete, etc.

 

 Förändringsbehov för leverantörerna

 Samtliga intervjuade var eniga om att många leverantörer inte kommer att

klara av de tuffa krav som ställs. Trots detta såg emellertid flertalet på

framtiden som full av möjligheter. För att vara väl rustad för framtiden

beskrev de intervjuade följande punkter.

 

 Positionering

 Först och främst bör samtliga leverantörer till bilindustrin bestämma sig på

vilken nivå i leverantörskedjan man ska verka. Detta är viktigt eftersom

man därmed beslutar sig för hur stort ansvar man är beredd att ta samt att

man väljer ett kundsegment som man kan hantera. Det viktiga är att

verksamheten är lönsam och att man håller sig på den nivå man klarar av.

Prestige måste, i detta avseende, absolut åsidosättas. Något som togs upp

under intervjuerna är att om man önskar bli en tier1-leverantör och
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misslyckas med detta, riskerar leverantören att hamna mellan nivå 1 och 2,

vilket kan bli oerhört kostsamt och ha förödande konsekvenser.

 

 Tydlig nisch

 Beroende på i vilken nivå man väljer att verka, bör leverantörerna nischa

sig i olika stor utsträckning. Ju mindre man som leverantör är, desto

viktigare är det att vara specialist på något, då man inte kan dra nytta av

stordriftsfördelar samt det faktum att man har mindre förhandlingsmakt.

Viktigt är då att vara mycket flexibel och nischa sig med stark fokusering

på ett visst område där man är bäst. Som nischad leverantör blir man även

svårare att byta ut.

 

 Global närvaro
 ”Man måste kunna jobba ute i världen där biltillverkaren kräver

det.”

 

 Kraven på leverantörerna går idag alltmer mot att man måste finnas

representerad globalt. Hur tvingande dessa krav är beror emellertid på

vilken typ av leverantör man är. En tier1-leverantör ska finnas globalt där

biltillverkaren finns. Som tier2-leverantör är det emellertid inte ett krav att

finnas globalt, däremot är det en klar fördel om man finns internationellt.

Som tier3-leverantör kan det räcka med att man finns lokalt, men man bör

då ha något unikt att bidraga med.

 

 Skälen till att man ska finnas geografiskt nära biltillverkaren är att man ska

kunna leverera JIT (Just-In-time). Att leverera JIT innebär att man i princip

ska ha möjlighet att leverera produkten endast några timmar efter att den
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tillverkats. JIT förekommer egentligen bara mellan tier1-leverantör och

biltillverkaren.

 

 Teoretiskt vore JIT i samtliga led att föredra, vilket i realiteten emellertid

är svårt att genomföra. Det är inte troligt att en tier3-leverantör sätter upp

en fabrik nära biltillverkaren, utan dessa komponenter fraktas oftast till

denne. Anledningen till att främst mindre komponenter hålls i lager är att

man inte kan riskera stopp i produktionen p.g.a. en liten komponent som

en tier3-leverantör producerar. Ju mindre och billigare komponenterna är,

desto troligare är det därför att de lagerhålls. Man kan omöjligtvis riskera

stopp i produktionen av t.ex. instrumentpaneler p.g.a. försenade leveranser

av ett litet clips som kostar 10 öre.

 

 Forskning och Utveckling

 Generellt kräver biltillverkarna av sina leverantörer att de i allt större

utsträckning har egen FoU för att proaktivt kunna ta fram nya

komponenter, metoder och lösningar. Avgörande för att kunna bedriva

FoU i egen regi är att besitta hög teknisk kompetens. Tidigare har

biltillverkarna haft ansvar för detta, men ansvaret skjuts nu alltmer över på

leverantörerna.

 

 ”… man ska ha mera produktkonstruktion, eller åtminstone vara

så duktiga i sina processer att man kan gå in och hjälpa den som

är produktutvecklare.”

 

 Att som leverantör bortse från FoU och endast satsa på en lågkostnads-

strategi är mycket riskabelt. Det kommer alltid att finnas länder som har

lägre lönenivå än Sverige, varför det i Sverige är farligt att ha en utpräglad
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lågkostnadsstrategi. Dessa mindre leverantörer ska istället sikta in sig på

att vara ytterst duktiga på det man gör. Ytterligare en fördel är om man tar

sig an svåra saker som ingen annan klarar av.

 

 Struktur för leverantörer
”Leverantörskedjan kommer att vara annorlunda, så att man

kommer att ha knytpunkter på ett annat sätt, mellan andra

personer.”

 Som redan nämnts och som även samtliga intervjuade påpekade, tenderar

antalet direktleverantörer att minska för varje ny modellserie. Detta har

inneburit att många leverantörer som tidigare levererade till biltillverkare

idag istället levererar till andra leverantörer. Detta eftersom deras

komponenter ska sitta i ett större koncept som systemleverantörer numera

har ansvar för.

 

 Sett till hela leverantörskedjan kommer kanske lika många leverantörer

som tidigare finnas kvar. Skillnaden är dock att ansvaret förflyttats ner i

leverantörskedjan. Genom att krympa antalet direktleverantörer, tror sig

biltillverkarna få en bättre kontroll över sin leverantörsbas och samtidigt

även inköpspriserna. Genom denna åtgärd tror de sig kunna göra

betydande besparingar.

 

 Under intervjuernas gång framkom att det kommer att finnas tre olika typer

av leverantörer inom bilindustrin. De verksamhetsområden dessa kommer

att ta sig an enligt de intervjuade var följande:
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1. Tier1: Megaleverantörer (t.ex. Bosch eller Delphi Automotive), d.v.s.

systemleverantör av totalkoncept, som har egen utveckling verifiering

och provning.

 

2. Tier2: Utgörs av medelstora företag som ibland kan tänkas behöva

samarbetspartner. Finns inte över hela världen, men de finns etablerade

internationellt. Än så länge besitter de speciell kunskap och även egen

FoU, så att de fortfarande, mer eller mindre av gammal vana, levererar

till biltillverkaren. På sikt kommer dessa emellertid att flyttas ett steg

ner i leverantörskedjan.

3. Tier3: Denna grupp utgörs av små lokala företag, av vilka många

kommer att försvinna eller köpas upp. Typiskt för denna grupp av

leverantörer är att de endast finns i ett land. Ofta bygger deras

verksamhet på att de har en patenterad produkt, ofta i form av en liten

nyckelkomponent. De intervjuade var enade om att dessa små

leverantörer borde gå samman och bilda riktiga nätverk. En tanke som

togs upp var att grunda något som kan liknas vid ”AB Småland” för att

på så sätt få styrka och tillsammans kunna konkurrera på sikt.

 

 Av de ovan nämnda leverantörsnivåerna, var de intervjuade, i stort sätt,

överens om att de stora leverantörerna kommer att finnas kvar på

marknaden även framöver, då de genom sin storlek skaffat sig en så stark

position. Vidare sades att ju mindre en leverantör är desto mer måste man

anstränga sig för att fortleva. Som liten leverantör är det nämligen lättare

att bli utbytt.
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 Även om det sades att det finns tre typer av leverantörer, innebär det inte

att det endast kommer att finnas tre leverantörsled. Antalet leverantörsled

beror nämligen på hur mycket som outsourcas. Detta innebär att det inom

en leverantörsnivå kan finnas tier2-leverantörer som levererar till andra

tier2-leverantörer o.s.v. Detta bekräftas av tier1-leverantörer som redan har

uttalat sig om att de, likt biltillverkarna, kommer att outsourca en del av sin

verksamhet. De vill kunna hantera sina egna leverantörer på ett enklare sätt

än tidigare. Systemleverantörernas leverantörsbas har vuxit i takt med att

dessa expanderat och börjar nu bli svår att överblicka.

 

 Hot och möjligheter

Gemensamt för samtliga intervjuade var att de ansåg att bilindustrin är en

av de mest konkurrensutsatta branscherna man kan jobba i. Biltillverkarnas

agerande har alltid haft stor inverkan på leverantörerna, vilket har

accentuerats i och med fusionerna. Nedan följer de hot och möjligheter för

leverantörerna som togs upp under intervjuerna.

Större order men högre konkurrens

 Fusionerna mellan biltillverkare kan för leverantören resultera i en ny och

större kund. Detta leder dock inte till uteslutande positiva konsekvenser för

leverantören. Det positiva är givetvis att leverantören kan få större order,

om denne kommer in på det nya företaget. Å andra sidan är leverantören då

mer konkurrensutsatt. Efter en fusion mellan biltillverkare måste man som

leverantör återigen bevisa för det sammanslagna företaget att man är en

värdig leverantör. För att illustrera detta kan nämnas att en av de

intervjuade nämnde att nya ägare tenderar tänka i termer som ”history is
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history”, d.v.s. det man som leverantör tidigare presterat räknas inte, utan

enbart vad man nu kan erbjuda.

 

 Utnyttja erfarenheter till andra branscher

 En av de intervjuade påpekade att den höga konkurrensen och de hårda

kraven inom bilindustrin har lett till att denna bransch ligger väl före

många andra branscher vad gäller kvalitetskrav, snabbhet, etc. Som

leverantör kan man då dra nytta av dessa kunskaper och använda dem till

andra branscher för att bredda sin kundbas.

 

 Samarbete

 En annan möjlighet som leverantörerna har är samarbete. Två mindre

leverantörer som var och en bidrar med för lite för att få leverera till det

sammanslagna företaget, kan genom samarbete uppnå de krav som ställs.

 

 Graden av samarbete kommer att bero på hur mycket man kan bidraga

med, samt vilken typ av produkt man levererar. Standardprodukter som är

utbytbara kräver inte samma djupa samarbete, som mer komplicerade

produkter.

 

 Samarbete med andra leverantörer kan dessutom vara en lösning när

biltillverkare eller tier1-leverantörer kräver att man följer med dessa ut i

världen. Att köpa upp ett befintligt företag kan bli dyrt, likväl som det kan

kännas som ett stort steg att själv starta upp verksamhet i ett nytt land.
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 Flytten av utvecklingen

 Ett stort hot för svenska leverantörer skulle vara om kommande

bilmodeller, som hittills utvecklats i Sverige, i framtiden kommer att

utvecklas i andra länder. Detta scenario skulle bli förödande för de

leverantörer som inte har möjlighet att följa biltillverkaren internationellt.

 

 Passivitet

 Ett särskilt hot mot leverantörernas fortsatta existens, som nämndes av

flera av de intervjuade var att en del leverantörer inte verkar ha insett vilka

konsekvenser förändringarna i bilindustrin får. Dessa leverantörer börjar

sakta men säkert bli mer medvetna om detta, men inte tillräckligt snabbt.

 En eventuell anledning till förekomsten av passivitet kan vara att de

fortfarande har order som de jobbar på. Då utvecklingen går mot att

bilmodellerna byts allt oftare, blir således också dessa order allt kortare.

Samtidigt finns ingen garanti att de nu levererade komponenterna kommer

att finnas med i nästa bilmodell. Viktigt är därför att som leverantör lyfta

blicken över den befintliga orderstocken och förutse framtida orderingång.

 

 En annan anledning till passivitet kunde enligt en av de intervjuade bero på

att man i Sverige målat upp en svart bild av situationen. Den bild som

målats upp och som kanske var tänkt att göra leverantörerna

uppmärksamma på förändringarna, har kanske gått för långt och t.o.m.

börjat motverka sin ursprungliga avsikt, då en del leverantörer börjar ge

upp kampen.

 

 En tredje och sista anledning till passivitet, som berör små leverantörer,

kan vara att de små leverantörerna ofta är familjeföretag där grundaren är
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ägare och har uppnått en viss ålder. Många av dessa har inte heller vana av

internationella affärer och är dåliga på engelska o.s.v. Det finns med andra

ord en slags inbyggd tröghet hos dessa företag.
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 Analys
 I följande analyskapitel kommer vi att behandla de fakta vi erhållit från

intervjuerna och som kan kopplas till den teoretiska referensram vi ställt

upp. Vi  ämnar även föra diskussionen vidare genom att presentera egna

tankar angående de behandlade ämnena, där vi avslutningsvis presenterar

möjliga leverantörsstrukturer för framtiden.

 Hur biltillverkarens fusioner påverkar dess

leverantörer

 Som redan framgått genomgår bilbranschen en sedan länge förutsedd och

enligt många nödvändig konsolidering. Den främsta anledningen till att

biltillverkarna fusionerar är för att de vill genomföra stora besparings-

program, i syfte att öka lönsamheten. Dessa besparingar kan uppnås genom

samordning av inköp, sammanslagning av FoU, samt att genom ökade

volymer uppnå stordriftsfördelar. Biltillverkarna vill även genom

fusionerna få ett bredare produktsortiment, uppnå en global

marknadsnärvaro samt minska sin leverantörsbas.

 

 Att biltillverkarna genomför stora besparingsprogram har många

leverantörer redan fått känna av. Detta kan påvisas genom det krav på 5 %

kostnadsreduceringar som leverantörerna ställs inför årligen. Detta kan

kanske ses som väl tuffa krav, men faktum är att det under intervjuerna inte

var många som trodde att utfallet blir de 5 % som eftersträvas, då

leverantören också vill ha en del av den reducering de själva står för.

Ytterligare en anledning till att utfallet i praktiken inte blir 5 %, är att
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biltillverkarna vill ha långsiktiga relationer med lönsamma leverantörer,

vilket innebär att man inte kan pressa dessa för mycket.

 

 Denna problematik kan exemplifieras genom fallet då en leverantör och en

biltillverkare sedan länge har samarbetat och utvecklat ett visst system.

Detta innebär att båda parter innehar mycket specialiserad kunskap. Börjar

då biltillverkaren pressa leverantören i sådan utsträckning att denne blir

olönsam tappar leverantören p.g.a. minskade resurser möjligheter att

vidareutveckla produkten, vilket kommer att påverka biltillverkaren

negativt i längden.

 

 Ytterligare ett sätt för biltillverkarna att effektivisera verksamheten och

som direkt påverkar leverantörerna är att billtillverkarna minskar sin

leverantörsbas. Samtidigt ska det minskade antalet direktlevereraraktörer

leverera kompletta system och inte enbart komponenter. Denna utveckling

kan skapa anpassningsproblem för de leverantörer som tidigare endast

varit producerande, men som idag även måste sköta utvecklingsarbetet,

samordna andra leverantörer av lägre nivå, etc.

 

 En annan trend som vi ser idag är att biltillverkarna i allt större

utsträckning kräver att den enskilde leverantören ska finnas representerad

på samtliga platser där biltillverkaren har produktion. Detta kan

leverantörerna uppnå genom att antingen bygga upp nya anläggningar,

starta samarbete med redan befintliga lokala leverantörer eller genom att ta

hjälp av ett transportföretag för att kunna leverera JIT.
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 Avslutningsvis kan konstateras att allt fler av de sysslor biltillverkarna

tidigare själva stått för nu i allt större mån läggs ut på leverantörer.

Biltillverkarna koncentrerar sig alltmer på den rena kärnverksamheten,

som anses utgöras av karosseri, säkerhet och design. Resterande

verksamheter är det meningen att leverantörer ska sköta.

 

 Det vi då frågar oss är hur långt denna outsourcing kan tänkas gå. Idag

finns det redan leverantörer som mer eller mindre tagit över nästa samtliga

av biltillverkarens sysslor, förutom själva varumärket. Rent hypotetiskt

skulle flera leverantörer kunna ta över samtliga steg, från utveckling till

slutproduktion. De man idag kallar biltillverkare skulle då fungera som ett

slags franchising-företag som enbart står för varumärke och

marknadsföring. Detta hypotetiska exempel skulle kunna fungera om den

ursprungliga biltillverkaren ställde extremt hårda krav på de leverantörer

som önskade starta produktion av ett visst varumärke. När biltillverkaren

fått garantier att dessa krav uppfylls skulle de tidigare leverantörerna

kunna sköta resten mot att de betalade för att utnyttja varumärket.

 

Hot respektive möjligheter för leverantörer

 Om förändringarna inom bilindustrin uppfattas som hot eller möjligheter

beror i stor utsträckning på vilken inställning man har. Det en leverantör

ser som ett hot kan av en annan mycket väl ses som en möjlighet. Vi

kommer därför inte i detta avsnitt referera till specifika hot eller

möjligheter, utan ämnar föra ett resonemang om hur förändringarna kan

uppfattas av olika leverantörer.
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 Att biltillverkarna har börjat minska sin leverantörsbas innebär att många

leverantörer tappar sina nuvarande kunder och måste hitta nya vägar för att

överleva. Detta kan i sin tur leda till fyra möjliga scenarier:

 

•  Man levererar direkt till biltillverkarna och blir en tier1-leverantör

•  Man blir tier2- eller tier3-leverantör

•  Man byter bransch

•  Man slås ut

 

 Vi väljer att fortsättningsvis endast behandla de två första scenarierna, då

vi utgår från att man vill stanna i branschen.

 

 Som leverantör bör man agera mycket snabbt. Det räcker inte i detta läge

att hänvisa till att man haft en bra relation till Volvo under de senaste 30

åren. När två biltillverkare fusionerar börjar man från noll och måste kunna

erbjuda något extra för framtiden. För att kunna bli påtänkt som leverantör

till det sammanslagna företaget anser vi att följande egenskaper  krävs.

 

•  Man måste ha hög teknisk kompetens och helst vara starkt nischad och

därmed ha möjlighet att kunna erbjuda unika produkter/tjänster.

•  Visa att man är beredd att satsa helhjärtat på den nya kunden, genom att

vara beredd att gå tillverkaren till mötes och lyssna på deras önskemål.

•  Som tidigare leverantör till Volvo och Saab bör man vara stark på båda

sidor Atlanten, d.v.s. vara beredd på att starta upp verksamhet även i

USA och på så sätt ligga nära även Ford/GM. Som leverantör med
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verksamhet enbart i Sverige gäller det att vara väl förberedd och kunna

presentera planer för framtiden. Att det inom en ganska nära framtid

kommer att tillverkas Volvo- och Saabbilar även i USA torde inte vara

en alldeles vild gissning. För att kunna erbjuda detta, kanske man ska

starta upp ett samarbete med en amerikansk leverantör som

kompletterar den egna verksamheten. Att starta eget kan bli både dyrt

och riskfyllt.

•  Inneha internationell kulturkompetens, d.v.s. uppvisa att man besitter

kompetens i internationella affärer, även språkkunskap och

medvetenhet angående kulturella skillnader, etc.

 

 Kan man inte presentera konkreta planer direkt, finns det garanterat någon

annan som gör det och man går då inte bara miste om den stora

möjligheten att få en ny större kund utan man mister även den kund man

redan hade. Med andra ord anser författarna att man som leverantör bör

överväga att damma av det gamla uttrycket:

 

 ”Friskt vågat hälften vunnet”

 

 För att återgå till hur olika två leverantörer kan tolka samma situation har

vi valt att presentera två synsätt, där den ene är den andres motpol. I vårt

fall benämner vi dessa två, ”den positiva” och ”den negativa leverantören”.

För att beskriva detta målar vi upp ett presumtivt scenario där vi använder

oss av Ford och Volvo som uppdragsgivare.
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 Anta att man som leverantör till Volvo tidigare levererat 100 000

komponenter årligen. Efter fusionen med Ford, vill koncernen samordna

sina inköp och göra större upphandlingar. Låt säga att man som leverantör

erbjuds leverera till det sammanslagna företaget, men nu i helt andra

kvantiteter. Ford kräver nu 2 000 000 komponenter.

 

 Den ”positive” leverantören skulle i denna situation förmodligen se det

hela som den bästa affär han/hon någonsin har erbjudits. Han/hon skulle

sannolikt agera snabbt, rationellt och målmedvetet. För att klara av de

ökade volymerna skulle denne ”positive” leverantör söka samarbete med

andra eller växa genom uppköp, allting för att även fortsättningsvis vara

med i branschen.

 

 Den ”negative” skulle förmodligen reagera på motsatt sätt. Han/hon skulle

endast se praktiska problem med den nya ordern, problem som enligt dem

näst intill är omöjliga att lösa. Efter att ha genomfört intervjuerna, fick vi

uppfattningen att detta scenario främst gäller små leverantörer som inte har

för vana att göra internationella affärer och inte behärskar engelska fullt ut.

Dessa små leverantörer är därutöver för det mesta familjeföretag, där

grundaren uppnått enviss ålder och inte vill expandera ytterligare.

 

 Om man som leverantör inte skulle bli vald eller om man inte själv anser

sig vara beredd att satsa så mycket som krävs för att få biltillverkaren som

kund finns det även andra möjligheter. Fortfarande gäller det emellertid att

agera snabbt. Detta andra alternativ skulle då vara att leverera till den

leverantör som fick biltillverkarens order, d.v.s. en tier1-leverantör. Detta

skulle inte vara sämre än att leverera direkt till biltillverkaren. Klarar



 

 Leverantörer till bilindustrin                                                                                    Analys

53

leverantören inte heller av detta återstår att ta ytterligare ett steg ner i

leverantörskedjan eller helt byta inriktning eller sälja sin verksamhet.

 

 Ändringar i leverantörsstrukturen

 För leverantörer idag det är viktigt att i ett tidigt skede bestämma på vilken

nivå i leverantörskedjan man avser ligga. Detta anser vi vara ett måste för

att inte hamna mitt emellan två nivåer En av de intervjuade påpekade

särskilt att det kan vara otroligt kostsamt att ta sig an tier1: s åtaganden för

att därefter upptäcka att man inte har de resurser som krävs. I detta läge är

det viktigt att totalt bortse från all form av prestige, som att anse det vara

finare att leverera till t.ex. Volvo än en systemleverantör.

 

 Med hjälp av referensramen har vi utarbetat en modell som leverantörerna

kan använda sig av för att orientera sig i vilken leverantörsnivå man bör

ligga. Ju fler av dessa som uppfylls desto fler möjligheter att vara i den

högre nivån av leverantörsstrukturen.
 

 

 Strategisk
planering

och
liknande

org.
struktur

 Integration
av

mätverktyg

 Implemen-
tering av
the Push
System

 Outsour-
cing av icke

kärn-
verksamhet

 Interna-
tionellt

närvarande

 Produkt-
utveckling

 
 Tier1
 

 x  x  x  x  x  x

 
 Tier2
 

 x  x  x  x   

 
 Tier3
 

 x  x     

 Tabell 1:  Källa eget
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 En tier1-leverantör måste uppfylla samtliga sex ovanstående krav. För

tier2- och tier3-leverantörer är punkterna ovan mer rådgivande än absoluta.

 

 Leverantörskedjan

 Av de förändringar som sker i leverantörskedjan kan man med stor

sannolikhet säga att tier1-leverantörerna kommer att finnas kvar och även

fortsättningsvis leverera till biltillverkarna. Bilfabrikanterna har nämligen

tydligt förkunnat att de vill inrikta sig på kärnverksamheten och därför valt

att förskjuta mycket av utvecklingsarbetet på just tier1-leverantörerna. Vi

tror att dessa tier1-leverantörer i hög grad kommer att samarbeta både med

andra tier1-leverantörer och med biltillverkare i en nätverksliknande

struktur. Detta för att tillsammans utveckla nya bilmodeller.

 

 Vi tror oss kunna påstå att det är under tier1 nivån som de största

förändringarna kommer att ske i leverantörskedjan. Vi har tidigare i

referensramen tagit upp tre strukturer som kan vara möjliga alternativ.

Dessa tre är horisontell, vertikal och nätverksstruktur.

 

 Vi är av den åsikten att den horisontella strukturen - där tier1 fungerar som

en samordnare - inte kommer att finnas med bland de övriga två i

framtiden. Tier1-leverantörerna befinner sig nämligen nu i en liknande

position som biltillverkarna tidigare gjorde och som dessa medvetet sökt

komma ifrån, d.v.s. att agera samordnare av en mängd mindre leverantörer.

I och med fusionerna mellan biltillverkare har nu även tier1-leverantörerna

likt biltillverkarna blivit större, vilket lett till att man tappat en del av

helhetssynen över sitt ökande antal leverantörer. Detta börjar idag bli ett

problem för många tier1-leverantörer.
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 För att illustrera detta problem kan man använda sig av tidigare nämnda

Delphi Automotive. Delphi har idag 36 000 leverantörer och har därför

stora problem att samordna dessa. Vi tror därför att dessa tier1-leverantörer

kommer att följa biltillverkarna och minska sin leverantörsbas och på så

sätt återfå en del av den förlorade överblicken på verksamheten.

 

 I referensramen nämndes att några stora leverantörer kan komma att

dominera bilbranschen likt Microsoft och Intel i dataindustrin. Scenariot

att tier1-leverantörerna till bilindustrin skulle kunna få motsvarande starka

position, tror vi emellertid inte vara sannolikt. Anledningen till detta är att

Microsoft och Intel har lyckats bygga upp så pass starka varumärken, att

många kunder kräver att deras komponenter ska finnas med i

slutprodukten. Resterande komponenter i en dator spelar för konsumenten

en mindre roll. Likt datorkonsumenten är intresserad av dessa två

varumärken, är bilkunden intresserad av att köpa en Volvo, Saab eller

Audi, då dessa associeras med vissa väl inarbetade varumärkesegenskaper.

 

 Efter att ovan fört en diskussion om varför vi anser att den horisontella

strukturen inte är aktuell kommer vi att behandla de två återstående

strukturtyperna, nätverksstruktur och vertikal struktur. Dessa två strukturer

tror vi nämligen kommer att utgöra grunden för framtida leverantörskedjor,

emellertid inte i de rena former som tidigare presenterats i referensramen.

 

 Följande figur har vi utvecklat för att illustrera de, enligt oss, tre möjliga

kombinationer av framtida leverantörskedjor. Medan den första präglas av

hög grad av samarbete mellan leverantörerna, har den andra en tydligare
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hierarkisk uppdelning av leverantörerna och den tredje utgör ett mellanting

av de båda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Efter genomförande av undersökningen och litteraturstudier tror vi oss

kunna säga att den leverantörskedja som präglas av en nätverksstruktur

kommer att uppstå mellan de leverantörer som var och en bidrar med ett

högt förädlingsvärde. Nätverksstrukturen baseras nämligen på samarbetet

mellan leverantörerna, vilket i sin tur kräver att samtliga har något att

bidraga med. Viktigt är då att öppna sig för varandra och tänka holistiskt

så att de olika leverantörerna har mål som inte strider mot varandra. I och

med detta blir begreppet SCS i allt större utsträckning aktuellt.

 

 Av motsatt anledning är en leverantör inte intresserad av att införa

långsiktiga kontakter med en annan leverantör som inte tillför mycket

Leverantör

Biltillverkare

Leverantör Leverantör

Leverantör

Leverantör

Leverantör LeverantörLeverantör

Leve-

rantör
Leve-
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Figur 4:  Leverantörernas framtida struktur Källa: Eget
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värde och som egentligen har sin styrka som lågkostnadsproducent. I detta

fall tror vi att arbetssättet i leverantörskedjan kommer att präglas av en

vertikal struktur.

 

 Det som är avgörande för vilken av dessa strukturformer som tar

överhanden är i vilken mån produkten man levererar tillför värde till nästa

leverantör i kedjan. Detta avser vi illustrera med hjälp av figuren nedan, ur

vilken man kan utläsa att nätverksstrukturen blir allt mer dominerande ju

högre värde man tillför.

 

 

 

 

 

 Det tillförda värdet kan också komma att leda till en hierarki

leverantörerna emellan. Detta då ju mer värde en leverantör tillfört

samarbetet desto högre bestämmanderätt innehar denne i hierarkin.

 

 En annan faktor som kommer att påverka vilken typ av leverantörsstruktur

som kommer att utvecklas utgörs av den strategi som tier1-leverantörerna

väljer. En utpräglad lågprisstrategi hos tier1 leder till att de leverantörer

som ligger under denne tvingas välja samma strategi gentemot sina egna

leverantörer. På så sätt uppkommer en form av kedjeeffekt, som sprids

genom hela kedjan.

 

 Avslutningsvis har vi förståelse för om de ovan nämnda samarbetena, av

läsaren, kan uppfattas strida mot de kostnadseffektiviseringar som

Nätverksstruktur

Högt tillfört värde Lågt tillfört värde

Vertikal struktur

Figur 5: Tillfört värde och strukturtyp Källa: Eget
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biltillverkarna eftersträvar. Samarbete mellan företag tar givetvis resurser i

anspråk, vilket innebär att kostnaderna i absoluta tal i vissa fall kan öka.

Man måste emellertid jämföra den input, i form av resurser man avsatt,

med den output de samarbetande företagen får ut.
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 Slutsatser
 Vi kommer i detta avslutande kapitel gå tillbaka till de frågor vi i början

ställde upp och hade för avsikt att besvara.

 

 Precis efter en fusion mellan två biltillverkare märker väldigt få av deras

leverantörer någon påtaglig skillnad. På sikt sker det emellertid en del

förändringar för dessa, t.ex. att det fusionerade företaget jämför de

gemensamma leverantörerna för att därefter välja ut de bäst lämpade.

Biltillverkarna önskar nämligen reducera antalet leverantörer som utför

samma arbete. Detta innebär att man som leverantör blir ännu mer kritiskt

granskad än tidigare, då konkurrensen hårdnar. Biltillverkarna blir i och

med fusionerna allt större och kräver ofta att även deras leverantörer växer

och tar större ansvar. Att leverantörerna ska finnas lokaliserade på samma

ort som biltillverkarna börjar t.ex. bli ett allt vanligare krav från

biltillverkarnas sida.

 

Vi tror emellertid att det inom den närmaste framtiden kommer att finnas

komponentleverantörer som levererar direkt till biltillverkarna, om än inte i

samma utsträckning som tidigare. Vi är av den åsikten att biltillverkarna

kontinuerligt kommer att minska sin leverantörsbas, tills endast ett fåtal

systemleverantörer finns kvar. Några få mindre leverantörer, som per

definition uppfyller de krav som ställs på tier2 och tier3, kommer dock att

direktleverera till bilfabrikerna, men det blir då endast de som innehar

mycket specifika produkter eller kunskap.
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En annan trend som har kommit för att stanna är outsourcing, dock med

vissa begränsningar, åtminstone inom den närmaste framtiden. Det finns

nämligen delar av produktionsprocessen som de flesta än så länge anser

bör utföras av biltillverkaren själv. Detta rör då främst design, karosseri

och motor.

 

 Vad det gäller den nya situation som leverantörerna nu befinner sig i, så

finner man för dessa både hot och möjligheter. De olika hot och

möjligheter som leverantörerna idag uppfattar är dock i stor utsträckning

egentligen bara olika sidor på samma mynt, och därmed helt beroende av

vilken inställning man har. Den egna inställningen anser vi i detta fall vara

avgörande för leverantörernas framtidsutsikter.

 

 Det som emellertid är säkert, är att kraven på leverantörerna kommer att

öka även framöver. De som antar denna utmaning, och därefter också

klarar den, har en ljus framtid att se fram emot.

 

 För att vara med i framtiden som leverantör inom bilindustrin, kommer det

vara mycket viktigt att bestämma sig för på vilken nivå i leverantörskedjan

man hör hemma. Beslutet måste grunda sig på realistiska kriterier och all

form av prestige bör undvikas. Det är förödande att ta sig an något man i

längden inte har resurser nog att fullfölja. Det är därför mycket viktigt för

företaget att grundligt undersöka sin omgivning, t.ex. med hjälp av en

SWOT-analys 71.

 

                                          
 71 En företagsanalys där man ser vilka styrkor och svagheter företaget har samt vilka hot
och möjligheter man står inför.
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 Utifrån SWOT-analysen kan man sedan, utifrån funna styrkor och

möjligheter, se vilken inriktning företaget ska ta för att klara sig även

långsiktigt. I denna bransch finns inget som heter ”vänta och se”. Med

denna inställning är det med största sannolikhet redan för sent. Som

leverantör inom bilbranschen med dess hårda konkurrens, måste man

därför agera snabbt och aktivt. Genom att bestämma sin kärnkompetens

och därefter nischa sig kan man koncentrera företagets resurser på ett

smalare område, som man sedan blir bäst på. Detta gäller samtliga

leverantörer, men blir än viktigare ju mindre man är. Små leverantörer kan

nämligen omöjligt konkurrera med lägsta pris.

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att det inom bilindustrin håller på att bildas

två olika klasser av leverantörer. I den första klassen återfinns de

leverantörer som innehar kunskap, kan samarbeta, kan erbjuda nya

lösningar, etc. Dessa leverantörer kommer att inneha nyckelroller när nästa

bilmodell tas fram. Den andra klassen av leverantörer kommer inte att

inneha lika viktiga roller. Dessa leverantörer, kommer mer eller mindre

endast jobba efter andras villkor och direktiv. Att bli en sådan leverantör är

mer riskabelt än att vara en leverantör i första klass.
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 Bilagor:

 Bilaga 1: Intervjumall

 Företagsfakta

•  Allmän presentation av företaget. Antal anställda, omsättning,

verksamhetsområde, historik, etc.

•  Är ni specialist inom något område? Vilka och varför?

 Om strukturomvandlingen inom bilindustrin

•  Vad innebär det?

•  Vad anser Ni om de förändringar som pågår inom bilindustrin?

•  Hur påverkas leverantörerna av denna förändring?

•  Hur påverkas ni?

•  Påverkas vissa leverantörer mer respektive mindre? Varför?

•  Kommer denna utveckling leda till nya förutsättningar för bilindustrins

leverantörer? På vilket sätt?

 Ford-Volvo-affären

•  Vad tycker Ni?

•  Vad har Volvo för strategi gentemot leverantörer? (låg kostnad,

kvalitet, samarbete)

•  Kan denna strategi påverkas av Ford förvärv av Volvo?

•  Och i så fall på vilket sätt?

•  Som leverantör till bilindustrin, hur formar man sin strategi och vad

spelar in i beslutet?
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 Om relationerna med kunderna

•  Hur ser kundstrukturen ut?

•  Hur stor påverkan harföretagets storlek på relationerna mellan

företagen? På vilket sätt?

•  Har man något att säga till? Hur agerar man?

•  Hur ser relationerna ut? (nära kontakt, samarbete, etc.)

•  Blir leverantörerna lätt utbytta? Varför?

 Om leverantörernas framtid

•  Hur kommer leverantörens framtida struktur att se ut?

•  Hur kommer branschen att se ut i framtiden?

 Om företagets framtid

•  Vilka mål har ni för framtiden?

•  Vilka steg måste företaget genomgå för att uppnå sina mål?

•  Hur kan man skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna?

•  Hur kan/ska man behålla dessa konkurrensfördelar?

•  Har Ni någon form av samarbete med något annat företag?

•  För och nackdelar?

•  Kan Ni tänka er att gå ihop med något annat företag?

•  Vad skulle en sammanslagning innebära?

 Om konkurrenterna

•  Hur är konkurrensen?

•  Måste man samarbeta för att överleva? Varför?

•  Varför ligger många underleverantörer koncentrerade på några få olika

orter i Sverige?
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Bilaga 2: Företagspresentation

Företag: GESAB AB

Kontaktperson: Jesper Svensson (Marknadschef)

Huvudprodukter: Produkt- och produktionsutveckling, teknisk-

utbildning, formfyllnadssimuleringar, IT- & data-

support, etc.

Certinficieringar: ISO 9001

Företag: GRÄNGES AUTOPLASTICS SVERIGE AB

Kontaktperson: Christer Palm (Ansvarig affärsområde Autoplastics)

Huvudprodukter: Stötfångare, spoilers, hjulkapslar, dörrpaneler,

exteriöra och interiöra säkerhetsdetaljer, grillar och

instrumentpaneler.

Certinficieringar: ISO 9001, ISO 14 000 (Italy) och QS 9000

Företag: INGEMANSSON AUTOMOTIVE

Kontaktperson: Stefan Ohlsson (Verkställande Direktör)

Huvudprodukter: Produktutveckling inom fordonsindustrin med

avseende på ljud, vibrationer och hållfasthet.

Certinficieringar: ISO 9001
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Företag: INSTITUTET FÖR VERKSTADSTEKNISK FORSKNING

IVF

Kontaktperson: Anette Kinde (Projektledare)

Huvudprodukter: Arbetsorganisationen, FFF – Friforms

framställning, CADCAM detaljtillverkningssystem,

elektronik-produktion, fogning, formning, etc.

Certinficieringar: ISO 9001 ISO och ISO 14 001

Företag: RAUFOSS SWEDEN AB

Kontaktperson: William Easterling (Utvecklingschef)

Huvudprodukter: Bränsletankar, hydraultankar, växelstänger,

verktygslådor och ljuddämpare.

Certinficieringar: ISO 9000 och AQAP 1

Företag: SCHENKER INTERNATIONAL AB

Kontaktperson: Bertil Karlsson (Logistiksansvarig)

Företagsprodukter: Distribution, tredjepartslogistik, flyg- och sjö-

transporter, mässervice och projektservice.

Certinficieringar: ISO 9000

Företag: TEXLA INDUSTRI AB

Kontaktperson: Susanne Johansson (Ekonomi och

kvalitetsansvarig)

Bengt Bengtsson (Verkställande Direktör)

Huvudprodukter: Lamineringsteknik.

Certinficieringar: ISO 9002


