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1 INLEDNING
Vi inleder detta första kapitel med en bakgrund till och en diskussion om
det valda problemområdet som leder fram till syftet med uppsatsen.

1.1 Bakgrund

I och med den ökade konkurrensen, samt det faktum att kunder ständigt
kräver produkter av högre kvalitet till lägre priser, ställs det krav på företag
att effektivisera processer. För att överleva bör ett företag ständigt tänka i
termer av att få ut lika mycket av färre resurser alternativt få ut mer av
befintliga resurser. Det blir svårare att konkurrera på traditionellt sätt och
företag söker alltjämt andra möjligheter genom vilka de ska kunna behålla
och skapa konkurrensfördelar.

Traditionellt sett har marknaden bestått av möten där en säljare och en
köpare möts när en transaktion ska genomföras. Priset, till given kvalitet,
var den avgörande faktorn för köparen. Ur konkurrenssynpunkt ansågs det
viktigt att knyta till sig så många aktörer som möjligt för att minska
risktagandet. Företag sågs som slutna system, omgärdade av höga murar,
och det skedde inget omfattande utbyte av information mellan leverantör
och kund.

De traditionella metoderna för inköp innebär således att kunden har ett stort
antal leverantörer som hålls på armslängds avstånd. De karaktäriseras av att
kontrakten löper på kort tid, att det finns ett starkt fokus på pris vid
förhandlingar samt en avsaknad av lojalitet och kommunikation mellan
parterna.1 Fördelarna med att ha flera leverantörer är att leveransproblem
eller problem som uppstår på grund av plötsliga ändringar kan lösas fortare.
Det leder även till att kunden kan spela ut leverantörerna mot varandra och
på så sätt pressa priserna. Dock leder inte denna typ av relationer till att
kundens krav och förväntningar på leverantören med avseende på kvalitet,
förtroende, flexibilitet och kostnadsreduktion uppnås.2 Leverantören är

                                          
1 Munday, (1992)
2 Stuart & Mueller, (1994), (genom Nilsson, (1998))
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ovillig till att dela med sig av detaljerad kostnadsdata i och med vetskapen
att detta enbart används av kunden för att pressa priserna.3

Marknadens krav på produkter är något som alltjämt förändras över tiden.
Detta ställer krav på företag att hela tiden förbättra och utveckla nya
produktionsmetoder. Det kan sägas ha förekommit två revolutioner inom
tillverkningen under 1900-talet; massproduktion och ”lean production”4.
Dessa två kan bäst exemplifieras med Ford, som runt 1920 utvecklade
massproduktionen, och Toyota, som runt 1950 med Ford som utgångspunkt
utvecklade ”lean production”. Med massproduktion menas, som namnet
antyder, att det sker en produktion av en vara i en stor volym. Genom att
producera i stora volymer kan företag hålla nere sina kostnader. Svagheter
med massproduktion är bland andra inflexibilitet samt en svårighet att
hantera många varianter, vilket gör det allt svårt att möta marknadens
förändrade krav5.

I ”lean production” används mindre arbetskraft, mindre tillverkningsyta
samt färre ingenjörstimmar vid utvecklandet av nya produkter jämfört med
massproduktion6. ”Lean production”, som term, säger egentligen ingenting
förutom att de som har möjligheten att producera till låga kostnader med
hög kvalitet kan slå ut dem som inte klarar det. Underförstått innefattar
dock termen en rad fördelar. Fördelarna med ”lean production” jämfört
med massproduktion är att det uppnås hög flexibilitet, korta
genomloppstider, minimala lagerkostnader och att det innebär att det sker
en ständig förbättring av systemet och jagande av spill.7

”Under lean production ideology it is no longer to be the most efficient
firm, it is necessary to be part of the most efficient supply chain.”8

Det är alltså inte längre tillräckligt att vara det mest effektiva företaget utan
företag måste även befinna sig i den mest effektiva kedjan9. Trenden på
senare tid har varit att allt fler företag söker sig till ett färre antal aktörer

                                          
3 Lamming, (1993)
4 Cooper, (1995)
5 Järneteg, (1993)
6 Womack, Jones & Roos, (1990)
7 Järneteg, (1993)
8 Berry, Ahmed, Cullen & Dunlop, et al, (1997), sid 74
9 Cooper, (1995)
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med intention att utveckla närmare samarbete för att skapa
konkurrensfördelar. Istället för att hålla sina leverantörer och kunder på
armslängds avstånd börjar man inse fördelarna med att söka närmare
samarbete och djupare relationer. I allt större utsträckning delar
leverantörer med sig av detaljerad information om interna processer och
kunderna talar om partnerskap med dess leverantörer.10

Partnerskap representerar en inköpsfilosofi som utvidgar relationen med en
leverantör utöver det som hittas i traditionella inköpsmetoder. I ett
partnerskap inkluderas element såsom användandet av långsiktiga kontrakt,
ett reducerat antal leverantörer och en hög grad av ömsesidigt förtroende
mellan de två parterna. Relationen är alltså långsiktig till sin natur och
involverar nära samarbete och ömsesidiga åtaganden.11 Ellram definierar
partnerskap som;

”mutual ongoing relationships involving a commitment over an extended
time period, and sharing of information, and the risks and rewards of the
relationship”12

Partnerskap är alltså en relation som innefattar en ömsesidig
överenskommelse som pågår under lång tid samt ett delande av
information, risk och vinster. Landeros och Monczka menar att
samarbetsrelationer mellan kund och leverantör kan karaktäriseras med fem
attribut; en leverantörsbas bestående av en eller ett fåtal utvalda
leverantörer, en allians bestående av ett trovärdigt och långsiktigt åtagande
både från det köpande och säljande företaget, gemensamma
problemlösande aktiviteter, ett omfattande utbyte av information mellan
företagen samt gemensamma anpassningar till marknadssituationen.13

Dessa nära samarbeten mellan kund och leverantör för med sig positiva
effekter inom ett flertal områden. Att leverantören involveras i designen av
produkten var det som gjorde att japanska biltillverkare kunde introducera
nya modeller både snabbare och med färre arbetstimmar än deras
amerikanska och europeiska konkurrenter. Dessa närmare samarbeten leder

                                          
10 Helper & Sako, (1995)
11 Stuart & Mueller, (1994)
12 Ellram, (1990), (genom Munday, (1992), sid 28)
13 Landeros & Monczka, (1989), (genom Stuart & Mueller, (1994))
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också till en lägre anskaffningskostnad. De möjliggör även att kund och
leverantör i allt större utsträckning investerar mer i specifika tillgångar.14

Gemensamt för diverse former av samarbetsrelationer såsom partnerskap
(med de fördelar som nämns ovan), nätverk, ”joint ventures” och
strategiska allianser, är att båda parter har något att vinna på att ingå
samarbetet, det vill säga, det finns en ”win-win” situation. Dock behöver
detta inte alls betyda att båda parter vinner lika mycket på samarbetet.
Tillgång till ny kunskap, konkurrensfördelar gentemot andra företag samt
lägre kostnader tack vare möjlighet till effektivare resursanvändning är
exempel på några fördelar som företag har att vinna på att ingå i ett
närmare samarbete.

1.2 Problemdiskussion

De senaste tjugo åren har trenden varit att företag i allt större utsträckning
arbetar i någon form av nätverk. Kunder utvecklar ett partnerskap med sina
leverantörer. Detta skapar beroendeförhållande mellan företagen och det
kräver någon form av styrning och koordinering för att kunna åtnjuta de
tidigare nämnda fördelarna som kan uppkomma tack vare samarbetet.
Ekonomisk styrning är något som i stor utsträckning har setts ur det egna
företagets synvinkel. Inom företaget sker samordningen genom planerad
hierarki. Mellan företag har det traditionellt sett skett en samordning genom
marknaden och då är det priset, till given kvalitet, som styr. I och med att
företag utvecklar en närmare samarbetsrelation uppkommer en tredje
samordningsmekanism som utgörs av den samverkan, eller förbindelse,
som råder mellan företagen15.

Samarbete mellan aktörer i en förädlingskedja ställer nya krav på
ekonomisk styrning. Att ha till uppgift att styra en hel, eller delar av en hel,
förädlingskedja kräver att företag tänker i termer av hela förädlingskedjor
istället för det interna fokus som finns inom företags ekonomiska styrning.
Traditionell ekonomisk styrning misslyckas att se möjligheter till att
utnyttja de länkar som finns med leverantörer och kunder.16

                                          
14 Helper & Sako, (1995)
15 Nilsson, (1998)
16 Berry, Ahmed, Cullen & Dunlop, et al (1997)
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En viktig faktor i ekonomisk styrning är tillgången till och skapandet av
information. Naturliga källor för utbyte av information är avtal mellan
köpare och säljare, system samt i mötet mellan människor. Tidigare, då
företag ansågs vara mer eller mindre oberoende av varandra, skedde ett
minimalt utbyte av information parterna emellan i form av priset på
produkten. Att tillhandahålla detaljerad finansiell information är viktigt för
både kund och leverantör i ett utvecklat samarbete. Information om
detaljerade kostnader kan användas för att exempelvis addera värde, för att
komma fram till var i tillverkningsprocessen det förekommer icke-
värdeadderande aktiviteter eller spill (”waste”), för att rättfärdiga
prisökningar på grund av att priset på råmaterial stiger samt för att
uppskatta hur stora kostnads- och prisreduceringar som kan uppnås genom
att företag hela tiden blir bättre på att tillverkning genom lärande.17

Ökad kommunikation mellan köpare och säljare kan vidare leda till
långsiktiga produktionsplaner, vilket i sin tur leder till att leverantören kan
optimera sin arbetsstyrka och uppnå effektiv material- och
produktionsplanering. Ömsesidigt förtroende är en kritisk faktor mellan
kund och leverantör och det är något som är nödvändigt för att de ska dela
med sig av information till den andra parten. Att dela med sig av finansiell
information till en extern part kan i vissa fall innebära att företag måste se
över och göra om, eller bearbeta, till exempel sina kostnadskalkyler.18

Dessutom måste parterna utvärdera samarbetet för att kunna fördela de
vinster som uppkommer i och med samarbetet samt de risker det för med
sig.

Relationer och samarbeten mellan företag är vanligt förekommande i
litteratur om logistik, inköp och industriell marknadsföring, men inom
ekonomisk styrning är det dock ett relativt outforskat område19.

”There has been relatively little research that looks at the nature, type and
roles of accounting information in the formation, management and
functioning of these supply chains.”20

                                          
17 Munday, (1992)
18 Ibid
19 Nilsson, (1998)
20 Seal, Cullen, Dunlop, Berry & Mirghani, (1999), sid 303
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I litteraturen behandlas i viss utsträckning betydelsen av informationsutbyte
i samarbetsrelationer mellan företag. Det har dock inte genomförts någon
större mängd studier, i synnerhet inte med svenska exempel, som beskriver
hur information egentligen delas och används i samverkande företag i
praktiken. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: Vilken ekonomisk
information delar företag i utvecklade samarbetsrelationer? Hur tas
informationen fram? Hur anpassas de olika företagens system till varandra?
Till vilken grad är informationen standardiserad? Hur mäts och fördelas
vinst och risk i vertikala samarbetsrelationer? Vad används den
ekonomiska information till?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken ekonomisk information
som delas, och hur den systematiseras, i utvecklade vertikala
samarbetsrelationer mellan kund och leverantör, samt att förklara hur den
ekonomiska informationen används.
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2 METOD
I det här avsnittet presenterar vi de tillvägagångssätt som vi använt oss av
under arbetet med denna uppsats. Vi lyfter även fram de funderingar som
väckts hos oss under processen. Detta för att ge läsaren en guide till eller
en bruksanvisning av undersökningen i syfte att förstå våra motiv till hur vi
valde studieobjekt och vilken metod vi har valt att använda oss av vid
datainsamling.

Denna uppsats har som målgrupp personer som redan har en viss
förförståelse inom ämnesområdet ekonomi. Vi redogör därför inte för
processer som till exempel kalkylering, budgetering och redovisning utan
förutsätter att läsaren redan har grundläggande kunskap inom områden som
dessa.

2.1 Val av ämne

Intresset för ekonomisk styrning i samarbetsrelationer väcktes framför allt
under en föreläsning som gavs inför skrivandet av D-uppsatsen för det
Internationella Ekonomprogrammet i Linköping. Föreläsningen gavs av
flera lärare och professorer vid universitet som tankeväckare och idéer om
ämnen som skulle kunna utvecklas mer vid mer omfattande studier. Efter
att ha diskuterat ämnet vidare med vår handledare, bestämde vi oss för att
skriva en uppsats om den ekonomiska informationen som byts inom
utvecklade samarbetsområden mellan leverantör och kund. Vi övervägde
även möjligheten att studera samma fenomen inom horisontella
samarbeten, men då liknande studier redan gjorts inom detta område
kändes vertikala mer utmanande.

2.2 Vår syn på verkligheten

Våra studier koncentrerar sig runt redan fungerande samarbeten. I de
relationer vi undersöker finns två parter, en kund och en leverantör. Dessa
relationer består av personliga kontakter emellan företagen, och bakom
dessa kontakter står människor. Detta är något som vi har i åtanke när vi
studerar relationerna. En relation mellan två parter är inget lätt och konkret
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att ta på. Alla relationer ser olika ut och utgörs av olika grunder.
Människorna bakom kontakterna påverkar i stor grad hur dessa relationer
dels byggs upp och dels uppehålls.

Världen består av människor och alla människor har olika värderingar och
olika kognitiva strukturer som i sin tur påverkar hur denna person uppfattar
världen. Vi som författare bär även vi med oss en kognitiv struktur som
byggts upp under vår levnadstid och den påverkar hur vi ser på den relation
vi undersöker. När vi tolkar de relationer vi undersöker, tolkar vi dem med
tanken att det är människor som tolkas och därför kan ”verkligheten”
förändras under olika förutsättningar. Vi anser inte att det finns en enda
”verklighet” som bara kan ses på ett sätt utan att den består av människor
som formar den i olika skepnader. Vi studerar en relation vid en tidpunkt,
dock kan denna relation komma att ändras vartefter människor kommer och
går i företagen och den sociala kontexten förändras.

2.3 Val av studieobjekt

Vi lade ner mycket tid på att hitta rätt objekt att undersöka, då detta är av
avgörande betydelse för vårt resultat. Det är av stor vikt för oss att
studieobjektet redan har ett väl utvecklat samarbete med sina leverantörer
och/eller kunder. Detta var dock inte helt lätt då det är omtvistat vad exakt
ett väl utvecklat samarbete egentligen innebär.

Valen av studieobjekt gjordes enligt ett så kallat bedömningsurval, det vill
säga, egenskaperna såsom ett väl fungerande samarbete och att det redan
byts ekonomisk information i samarbetet, låg till grund för vilka
studieobjekt som valdes. Denna metod passar då man vill göra en djupare
analys av ett litet antal undersökningsenheter.21

Vi valde studieobjekt efter diskussion med insatta personer i ämnet och
utifrån denna grund ringde vi och pratade med företagen och förklarade vad
vår uppsats har som syfte. I samspråk med företagen kom vi fram till att
utifrån den information vi så långt hade skulle företagen vara lämpliga
studieobjekt, framför allt då företagen själva anser sig ha väl utvecklade
samarbeten där olika grader av informationsutbyten sker.

                                          
21 Lekvall & Wahlbin, (1987)
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Vid bedömningsurval måste det avgöras från fall till fall hur stort urvalet
bör vara. Normalt behandlas dock ett relativt litet urval, ibland består
urvalet till och med bara utav ett studieobjekt.22

Vi har valt att studera tre relationer mellan företag som redan har ett uttalat
nära samarbete. I uppsatsen benämns de tre relationerna A, B respektive C.
Detta kan tyvärr ge läsaren en känsla av distans och diffushet, men då
företagen begärt anonymitet har vi ingen annan möjlighet. Vi försöker att i
möjligaste mån, utan att avslöja företagens identitet, att ge en utförlig
beskrivning av relationerna för att läsaren ska kunna skapa sig en
bakgrundsbild. Dock anser vi att det inte för uppsatsens syfte är avgörande
vilka företag vi samlar empiriskt underlag från utan det är relationerna i sig
som är av intresse, varvid läsaren bör kunna tillgodogöra sig empirin trots
detta.

2.4 Val av studie

För att studera en relation anser vi dels att båda parter i relationen bör höras
och dels att parterna bör höras direkt. Detta på grund av att en relation
består av människor och därför bör en personlig intervju ge mest. En enkät
skulle kunna ge många svar på konkreta frågor, dock tror vi i likhet med
Lekvall & Wahlbin att det är lätt att missa viktiga följdfrågor som kan
uppkomma under en personlig intervju.23 En annan datainsamlingsmetod
skulle kunna vara att gå in som observatör och studera direkt vad de gör
istället för att fråga, vilket ibland kan ge svar på vad de skulle vilja göra
och vad idealet säger, men vilket i praktiken inte alltid är detsamma. Dock
anser vi att tidsbristen direkt tar bort detta alternativ för oss.
Dokumentation och avtal skulle också kunna användas för studier, dock har
vi inte fått tillgång till dessa källor som reglerar samarbetena då dessa är
konfidentiella.

Med tanke på den information vi söker finner vi det alltså lämpligt att
använda intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsform. Som komplement
till intervjuerna använder vi oss av en referensram bestående av teorier om
samarbeten, ekonomisk styrning och resultat och slutsatser som
framkommit vid redan gjorda studier. Referensramen togs fram innan

                                          
22 Lekvall & Wahlbin, (1987)
23 Ibid
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intervjuerna för att ge oss som författare en bättre och djupare förståelse
om ämnet och dess problematik. Vår förhoppning är att den även ska ge
läsaren en bra förståelsegrund inför den vidare studien i uppsatsen. Främsta
källor till referensramen är böcker, forskningsrapporter och
forskningsartiklar.

2.5 Utformning av intervjuer

Utifrån syfte och teori tog sedan mer konkreta frågor form. Vi använde i
stor utsträckning en strukturerad intervjumall24 med i förväg
färdigformulerade frågor. På så sätt hoppades vi kunna täcka alla de för
ämnet relevanta områdena och kunna samla in jämförbara data. Motivet till
en strukturerad intervjumall ligger dessutom i att vi mer eller mindre visste
vad vi sökte se i företaget och därför kunde skapa konkreta frågor.
Intervjun lämnade dock ett visst utrymme för vidare diskussion när
respondenten spontant utvecklade en fråga, dessa tankar diskuteras även av
Lekvall & Wahlbin25.

Intervjumallen börjar med några inledningsfrågor för att få veta med vem
vi pratar och hur denne påverkar företaget i sin vardag. Sedan följer frågor
”blockvis” med anknytning till samarbete, förtroende, ekonomisk
information och avslutningsvis funderingar om framtiden. Nackdelen med
en strukturerad intervjumall kan vara att vissa svar skulle kunna bli mer
nyanserade och öppna vid en mer fri intervju.

2.6 Genomförande av intervjuer

Vi har valt att genomföra intervjuer, efter samrådan med respektive företag,
med den eller de personer på respektive företag som samordnar kontakterna
med den valda motparten och har en helhetssyn på samarbetet. Fem
personer har intervjuats på plats ute hos de respektive studieobjekten under
en och samma vecka, ytterligare en respondent har svarat per mail då vi
inte hade möjlighet att träffa dem personligen på grund av tidsbrist från
deras och vår sida. I ett samarbete har vi enbart kunnat intervjua den ena
parten, vilket är olyckligt då relationer bör belysas från bägge parter. Detta

                                          
24 För komplett intervjumall se bilaga 1
25 Lekvall & Wahlbin, (1987)
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accessproblem, att få tag i rätt respondenter och få till stånd en intervju, är
något som vi har fått känna på och detta har bidragit till att antalet
samarbeten som undersökts begränsats till tre. Ingen av respondenterna
som intervjuats på plats har fått tillgång till intervjumallen innan
intervjutillfället.

Varje intervju har haft en omfattning på cirka 1,5 timmar. De har dessutom
spelats in på band med respondentens vetskap och godkännande och i
utskriven form sändes den tillbaka till respondenten för en verifiering av
eventuella missförstånd eller om respondenten vill lägga till eller klargöra
något. Vi har även haft möjlighet att återkomma till respondenterna per
telefon eller e-mail om ytterligare frågeställningar skulle uppkomma efter
intervjutillfället. Under själva intervjun har en av oss att ställt frågorna och
den andra tagit anteckningar, detta för att inte göra respondenten virrig och
av strukturskäl för oss. Vi är även medvetna om att respondenterna kan ha
uppfattat frågorna på olika sätt och att vi som intervjuare kan ha viss
påverkan på respondenterna, så kallad intervjuareffekt.26 Genom att vara
medvetna om detta kan gester och dylikt kanske inte förhindras då vi inte är
mer än människor men i viss mån ändå undvikas.

En av respondenterna har framfört önskemål om att uppgifterna ska hållas
konfidentiella, varför företagen och respondenterna har anonymiserats i
uppsatsen. Orsaken till detta är att den av oss efterfrågade informationen
kan vara känslig för företag att lämna ut.

                                          
26 Lekvall & Wahlbin, (1987)
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3 SAMARBETSRELATIONER OCH
EKONOMISK STYRNING

I detta kapitel redogör vi för de teorier, artiklar och litteraturcase som
berör vårt problemområde. Vi börjar med ett avsnitt om
samarbetsrelationer för att ge läsaren en övergripande bild av vad det
finns för olika sorters samarbete. Vidare beskrivs i detta avsnitt även olika
nivåer på relationer mellan leverantör och kund. Sedan redogör vi för
olika sätt att samordna transaktioner och aktiviteter mellan företag. Vi
redogör sedan för ekonomisk styrning inom företag, samarbetsrelationers
inverkan på ekonomisk styrning samt tidigare studier gjorda som berör
informationsutbyte och styrning mellan företag.

3.1 Samarbetsrelationer

Beroendeförhållanden mellan företag började studeras under 1970-talet.
Vid den tidpunkten började även underleverantörens roll för att göra
företaget konkurrenskraftigt uppmärksammas.27 Inom teorier om nätverk
anses ett företags styrka bero på dess relationer till sina intressenter, det vill
säga, till sina kunder, leverantörer och konkurrenter. Det har skett en
övergång från att företag enbart arbetat med strategier som vilar på
konkurrens till strategier som även inkluderar samarbeten.28

3.1.1 Strategiska allianser, nätverk, partnerskap och SCM

Anledningar till att företag utvecklar närmare samarbete med sina
leverantörer och/eller sina kunder kan variera, men en förutsättning är att
parterna ser möjligheter till vinster med samarbetet. Företag kan genom
samarbete med andra företag utnyttja synergieffekter och uppnå
kostnadsfördelar som inte skulle ha varit möjliga för det enskilda företaget.
Ytterligare anledningar för företag att sluta allianser är till exempel brist på
kunskap inom det egna företaget, en möjlighet att få tillgång till exempelvis

                                          
27 Nilsson, (1998)
28 Bengtsson, Holmqvist & Larsson, (1998)
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lager eller transporter, ett behov av att öka kundservicen, att erhålla nya
processer eller teknologi, att skapa konkurrensfördelar etc.

Det finns en rad olika former för samarbeten och relationsbildningar mellan
företag. Det talas om strategiska allianser, nätverk, partnerskap, ”supply
chain management” (SCM) etcetera. Vad en person menar med orden
allianser och nätverk är inte helt oproblematiskt. Det finns många
variationer och typer av allianser liksom olika tonvikter när det gäller att
förstå vad nätverk är29. Det finns således olika definitioner på respektive
begrepp och begreppen går in i varandra.

Bengtsson, Holmqvist och Larsson menar att strategiska allianser kan ses
som ”ett paraplybegrepp för ett antal olika typer av samarbeten mellan
fristående organisationer”30. De menar således att strategiska allianser inte
är en egen samarbetsform utan snarare ett samlingsnamn för olika former
av samarbeten i nätverk. Deras definition på en strategiska allians mynnar
ut i ett ”interorganisatoriskt medel för att genom samarbete nå strategiska
mål”31. Det finns en rad nyckelfaktorer och krav för att en strategisk allians
ska kunna styras på ett framgångsrikt sätt. Exempel på dessa är förtroende,
”win-win” situation, det vill säga att parterna tjänar ömsesidigt på
samarbetet, engagemang från ledningen, klart definierade mål, utbildning
för att överföra kunskap, delad risk, tvåvägskommunikation samt
gemensam planering32. Begreppet nätverk kan definieras som ”a specific
type of relation linking a defined set of persons, objects or events”33.

Ett partnerskap karaktäriseras av att parterna använder långsiktiga kontrakt
med ett reducerat antal aktörer samt att det föreligger ett ömsesidigt
förtroende mellan de två parterna. Relationen är alltså långsiktig till sin
natur och involverar nära samarbete och ömsesidiga åtaganden.34 Ett
partnerskap definieras enligt Ellram som;

                                          
29 Tomkins, (2001)
30 Bengtsson, Holmqvist & Larsson, (1998), sid 22
31 Ibid, sid 24
32 Sterling, (1994)
33 Harland, (1996), sid 67
34 Stuart & Mueller, (1994)
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”mutual ongoing relationships involving a commitment over an extended
time period, and sharing of information, and the risks and rewards of the
relationship”35.

Partnerskap är således en relation som innefattar en ömsesidig
överenskommelse som pågår under lång tid samt ett delande av
information, risk och vinster. Landeros och Monczka menar att
samarbetsrelationer mellan kund och leverantör kan karaktäriseras med fem
attribut; en leverantörsbas bestående av en eller ett fåtal utvalda
leverantörer, en allians bestående av ett trovärdigt och långsiktigt åtagande
både från det köpande och säljande företaget, gemensamma
problemlösande aktiviteter, ett omfattande utbyte av information mellan
företagen samt gemensamma anpassningar till marknadssituationen.36

Begreppet SCM sägs ha uppkommit tidigt på 80-talet. Cooper och Ellram
placerar in SCM mellan ett helt vertikalt integrerat system och ett system i
vilket aktörerna i en förädlingskedja agerar helt oberoende av varandra. Det
är en term som används i flera sammanhang och det finns ingen vedertagen
definition av begreppet. Det har formats flera tankar, bland annat dessa:

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers
and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply
chain as a whole.”37

”Med supply chain management menas planering, utveckling, samordning,
organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska
processer från ett totalperspektiv och avseende utbyten av material,
information, betalningar, produktutvecklingsaktiviteter samt
marknadsföringsaktiviteter i försörjningskedjor från ursprunglig
råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare.”38

”an integrative philophosy to manage the total flow of a distribution
channel from the supplier to the ultimate user”39.

                                          
35 Ellram, (1990)
36 Landeros & Monczka, (1989) (genom Stuart & Mueller, (1994))
37 Christopher, (1998), sid 19
38 Mattsson, (1999), sid 56
39 Cooper & Ellram, (1993), sid 13
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Gemensamt för definitionerna är att SCM innebär att styra en hel
förädlingskedja från råvara till slutanvändare. Christopher menar att ordet
”chain” borde bytas ut med ordet ”network”, då det vanligtvis handlar om
en mängd leverantörer och kunder40. Även Ellram menar att det är mer
korrekt att tänka i termer av ”supply network” istället för ”supply chain”
av företag41.

Harland gör en uppdelning av SCM i tre olika interorganisatoriska
dimensioner42;

”the management of dyadic or two party relationships with immediate
suppliers”;
“the management of chain of businesses including a supplier’s suppliers, a
customer and a customer’s customer, and so on”; and
“the management of a network of interconnected businesses involved in the
ultimate provision of product and service packages required by end
customers”.

Den första dimensionen handlar således om en tvåparts relation mellan
kund och leverantör. Det för med sig att de tankar som formats inom SCM
även kan ses ur ett tvåparts förhållande trots att det egentligen handlar om
ett kedjetänkande inkluderande alla parter från råvaruframställare till en
slutkund. Det finns alltså flera olika begrepp som på ett eller annat sätt
inkluderar ett förhållande mellan en leverantör och kund och detta kan
benämnas på en rad olika sätt. Men de inkluderar faktorer som ömsesidigt
förtroende, långsiktighet samt nära samarbete i vilket synergieffekter kan
utnyttjas och kostnadsfördelar kan uppnås. Nedan beskrivs mer ingående
relationer mellan kund och leverantör.

3.1.2 Kund- och leverantörsrelationer

Under förra rubriken togs en mängd begrepp upp som på ett eller annat sätt
inkluderar en relation mellan kund och leverantör. Inom begreppet
relationer mellan kunder och leverantörer finns det olika grader av till

                                          
40 Christopher, (1998)
41 Ellram, (1991), sid 13-22
42 Harland, (1996), sid 64
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exempel ömsesidigt beroende. Sako43 skiljer på två idealtyper för att
beskriva komplexa variationer av relationer mellan kund och leverantör.
Dessa två benämns, enligt Sako, ”Arm´s length Contractual Relation”
(ACR) och ”Obligational Contractual Relation” (OCR). De kan sägas
utgöra varsin ände längs en skala där den ena änden består då av ACR, som
innebär att företagen vill ha full kontroll över sin egen situation, och den
andra av OCR, vilket betyder att företagen föredrar ett högt ömsesidigt
förtroende i relationen som löper under lång tid.44

Huvudprincipen i ACR är oberoende och det inbegriper såväl att inte
påverkas av andra företags beslut såsom sina egna beslut gjorda tidigare i
företagets historia gällande till exempel ”sourcing” och ”sales”. Detta
kräver oftast att företagen inte avslöjar mycket information om exempelvis
kostnader och framtidsplaner för nuvarande och framtida köpare och
säljare. I och med att motparter hålls på armslängds avstånd kan företag
involvera sig i tuffa förhandlingar för att uppnå konkurrenskraftiga priser.
OCR innebär att företagen förpliktigar sig till relationer med kunder och
leverantörer över lång tid. Detta kan ibland leda till att företagen tar på sig
för många och betungande åtaganden och önskemål från motparten om
exempelvis ”just-in-time45” leveranser. De fördelar som följer av att
acceptera ömsesidiga önskemål är bra kvalitet och service, växande eller
stabila order med flera aspekter som inte är relaterade till priset.46

Det väsentligaste i ACR och OCR kan förklaras med hjälp av två
dimensioner; graden av ömsesidigt beroende och tidsspannet för
ömsesidighet eller växelverkan. Ett ömsesidigt beroende mellan köpare och
säljare innebär en situation då den ena partens möjligheter och
begränsningar påverkas genom den andra partens handlingar. ACR
karaktäriseras av en låg grad av verkligt och upplevt ömsesidigt beroende,
medan OCR är karaktäriserad av stort ömsesidigt beroende. Det som gör att
ett stort ömsesidigt beroende är en accepterad, och även en föredragen,
affärsform är förekommandet av ”goodwill trust”.47

Sako definierar ”trust” som:

                                          
43 Sako, (1992)
44 Ibid
45 ”Just-in-time” är ett system där det sker en produktion mot efterfrågan och därmed
förekommer det inget lager.
46 Sako, (1992)
47 Ibid
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”a state of mind, an expectation held by one trading partner about another,
that the other behaves or responds in a predictable and mutually acceptable
manner.”48

Sako skiljer på tre typer av förtroende; ”contractual trust”, ”competence
trust” samt ”goodwill trust”. Den första typen är det ömsesidiga förtroende
som har sitt ursprung i skrivna och muntliga överenskommelser. Det
innebär de förväntningar som finns på att de löften som ges hålls.
”Competence trust” handlar om de förväntningar en part har på att den
andra parten utför sin roll på ett kompetent sätt, det vill säga det förtroende
företaget har i affärspartnerns kompetens att utföra en speciell uppgift. Den
tredje formen av förtroende, ”goodwill trust”, kan härröras till ömsesidiga
förväntningar och ”open commitment” till varandra.

Med ”open commitment” menas viljan att göra mer än det som förväntas.49

Det handlar om en säker känsla hos den ena parten att motparten är
moraliskt bunden att stanna kvar i affärsförhållandet. Detta kan tydliggöras
genom att ingen part drar fördel av situationer på bekostnad av den andre
samt att hjälpa varandra i möjligaste mån. Den här diffusa typen av trust,
som existerar i OCR och inte i ACR, ska separeras från ”contractual trust”
och ”competence trust” som är mer specifika typer. Dessa båda är
nödvändiga för att en affärsrelation ska fungera smidigt oavsett om det rör
sig om ACR eller OCR.50

Den andra viktiga dimensionen för ACR och OCR mönster är, som tidigare
nämnts, tidsspannet för ömsesidighet och växelverkan. Inom ACR finns det
förväntningar på exakt ömsesidighet under den tid som kontraktet varar.
Inom OCR kan exakt ömsesidighet endast uppnås, om det överhuvudtaget
uppstår, över en väldigt lång tidsperiod. Detta beror på att principen för att
ge och ta i relationen är lösare uppbyggd. Parterna i ACR accepterar ogärna
en tjänst som de känner att de inte kan gengälda inom en näraliggande
framtid. Det omvända gäller för parterna i OCR som känner att en
ömsesidig tacksamhetsskuld eller skyldighet, vid vilken tidpunkt som helst,

                                          
48 Sako, (1992), sid 37
49 Ibid
50 Ibid
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är ett normalt affärstillstånd som hjälper till att upprätthålla relationen. I
tabellen nedan återfinns huvuddragen inom ACR och OCR mönstren.51

ACR OCR
Affärs-
beroende

Kund: lågt beroende genom att
ha många leverantörer.
Leverantör: lågt beroende
genom att ha många kunder.

Kund: beroendeundvikande har låg
prioritet; ett fåtal leverantörer.
Leverantör: beroendeundvikande har
låg prioritet, kan ha fler OCR kunder.

Order-
proceduren

Budgivning; köparen vet inte
vilken leverantör som kommer att
få kontraktet före budgivning.
Priser förhandlas och bestäms
före en order är fastställd.

Budgivning kan förekomma. Vid
budgivning har köparen en klar
uppfattning om vilken leverantör som
kommer att få kontraktet. Priser
bestäms efter att beslut om vem som
får kontraktet har skett.

Beräknad
livslängd
på affären

Till dess att det nuvarande
kontraktet går ut. Kortsiktigt
åtagande både från kund och
leverantör.

Fortsätter även bortom livslängden på
nuvarande kontraktet. Ömsesidigt och
långsiktigt åtagande.

Dokument
för utbyte

Frist och villkor för kontraktet är
skrivna, detaljerade och faktiska.

Kontrakten innehåller regler om
procedurer, men faktiska frågor
avgörs från fall till fall. Kontrakten är
snarare muntliga än skriftliga.

Kontrakts-
enlighet

Tänkbara eventualiteter är
nedskrivna och följs strikt.

Fall-till-fall lösningar i enlighet med
den praxis som finns i relationen.

”Contrac-
tual trust”

Leverantören påbörjar aldrig
produktion förrens skrivna order
är mottagna.

Leverantören startar ofta produktion
på basis av muntlig kommunikation
innan skriven order är mottagen.

”Goodwill
trust”

Köparen har flera leverantörer
kombinerat med leverantörens
låga affärsberoende.

Köparen har bara en leverantör
kombinerat med leverantörens
affärsberoende.

”Comp-
etence
trust”

Noggrann inspektion av
leveranser; principen ”caveat
emptor52” dominerar.

Liten eller ingen inspektion av
leveranser. Kunden kan vara
inblandad i att utforma leverantörens
system för kvalitetskontroller.

Teknologi-
överföring
och
utbildning

Enbart den överföring, utbildning
och konsultation som kan bli
betald och krävd för på kort tid
sker.

Inte alltid helt betald, eftersom
fördelar till viss del kan ses som
ogripbara och/eller skördade i en
avlägsen framtid.

Komm-
unikations-
kanaler
och
intensitet

En smal kanal mellan kundens
inköpsavdelning och leverantör-
ens försäljningsavdelning, och
endast med sådan frekvens som
är nödvändig för att sköta

Utbredda multipla kanaler mellan
ingenjörer, kvalitetssäkringspersonal,
ledning, inköp- och försäljnings-
personal. Frekvent kontakt som ofta
sträcker sig bortom den direkta

                                          
51 Sako, (1992)
52 ”Caveat emptor” innebär att en köpare står risken att den köpta varan inte motsvarar
vad han förväntat sig.
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affärerna. affären.
Risk-
delning

Liten riskdelning; hur risk som
uppkommer ur pris- och
efterfrågefluktuationer ska bäras
av respektive part är i detalj
föreskrivet i överenskommelsen.

Mycket riskdelning i den meningen
att oförutsedda förluster och vinster
avgörs från fall till fall genom att
använda sig av någon rättviseprincip.

Tabell 1: Huvuddragen i ACR respektive OCR
Källa: Egen översättning och bearbetning av Sako, (1992), sid 11-12

Istället för att se dem som motsatser, vilket är en tänkbar tolkning, kan det
sägas att affärsrelationer kan vara antingen mer OCR (eller ACR) än den
andra med hänsyn tagen till hur många huvuddrag av OCR (eller ACR)
relationen har. Även varje huvuddrag är en fråga om grad, det vill säga, ett
företag kan beskrivas med mer eller mindre av huvuddragen av ACR eller
OCR. Ur empirisk synvinkel är det dock förväntat att varje relation
antingen har mest OCR drag eller ACR drag och inte en mix mellan de
båda. Detta för att bibehålla den interna överensstämmelsen mellan
huvuddragen. Till exempel är intensiv kommunikation och obetald
teknologiöverföring i OCR antagligen bara ihållande om den förväntade
livslängden på affärsrelationen är långsiktig och om ”goodwill trust”
försäkrar att utbytet av tekniskt ”know-how” inte används mot partnern på
ett opportunistiskt sätt. ACR är inte en negativ återstående definition av
OCR eller tvärtom. Det är nog svårt att i verkligheten finna företag som är
fullt utvecklade OCR.53

För att summera upp diskussionen ovan går det att säga att ACR arbetar
mot att sprida risker genom ett lågt beroende av motparten i affären över
vilken parten har lite kontroll. Genom att avsluta affären efter varje
transaktion, så att ingen part är skyldig den andra något, minskar företaget
risken för att bli påverkad av motpartens handlingar. Om företaget blir
utnyttjat, eller offer för opportunistiskt beteende, av ett annat företaget
beror det enkom på dess eget misslyckande med att förutse eller försäkra
sig mot den händelsen.54

OCR kan verka osäkert och bräckligt ur ACR´s synvinkel. Istället för att
behålla armslängds avstånd till motparten låser sig OCR med avsikt fast vid
en ömsesidigt beroende relation, så att utrymmet för opportunistiskt

                                          
53 Sako, (1992)
54 Ibid
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beteende blir rikligt. Intensifierad kommunikation minskar inte enbart
osäkerheten genom att göra ömsesidigt beteende mer förutsägbart utan
framkallar även en förbindelse till relationen som i sin tur ger incitament
till att inte bete sig opportunistiskt. Om en OCR part ändå agerar
opportunistiskt behandlas det som ett allvarligt brott mot gällande normer
och en legitim orsak till att bryta relationen.55

ACR kan jämföras med tidigare förhållanden då enbart marknaden, med ett
pris till en given kvalitet, bestämde villkoren för transaktioner mellan
företag. OCR kan placeras in någonstans mittemellan en koordinering av
aktiviteter och transaktioner genom marknaden och hierarkin. Relationer
mellan företag kan ej förstås som något entydigt och de kan spänna från att
vara mer lika de marknadsförhållanden som råder eller gå mer mot
planerad hierarki. Under nästa rubrik följer en utförligare beskrivning av
samordningsmekanismer för aktiviteter och transaktioner inom och mellan
företag.

3.2 Samordningsmekanismer

Det går att urskilja tre olika formella system genom vilka det går att styra
och samordna ekonomiska aktiviteter; marknadssamordning, hierarkisk
samordning samt allianssamordning56 eller samordning genom samverkan.
De två förstnämnda är mer traditionella samordningsmekanismer och
extrempunkter medan den sistnämnda ses mer som en mellanform.

Utgångspunkten i klassisk ekonomisk teori är att marknaden koordinerar de
ekonomiska aktiviteterna genom prismekanismens så kallade ”osynliga
hand”. Det skulle gå att säga att marknaden samordnar per automatik. På en
perfekt marknad styrs all allokering av resurser mellan olika aktörer och
aktiviteter genom priset, som bestäms genom utbud och efterfrågan. Om
marknaden fick sköta sig själv skulle det räcka med priset som
bestämmande faktor för hur en transaktion skulle ske. Detta skulle dock
förutsätta en helt perfekt marknad där aktörerna har fullständig information
och kan fatta rationella beslut. Det är på grund av att verkligheten sällan ser
ut så, om någonsin, som det uppstår transaktionskostnader.57
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Flera faktorer är upphov till de transaktionskostnader som uppstår;
begränsad rationalitet, osäkerhet/komplexitet, opportunism, fåtal aktörer
och informationsfördel. Dessa faktorer måste kopplas till människan och
hennes beteende, samt den omvärld vi lever i, för att skapa
transaktionskostnader. Den begränsade rationaliteten måste kombineras
med osäkerhet för att störa marknadsfunktionen och den kan vara både
fysisk eller språklig.58 Opportunism innefattar bland annat handlingar som
att ljuga, missleda, ge felaktig eller manipulerad information, hota eller ge
tomma löften till sin samarbetspartner.59

Informationsfördel uppstår när aktörerna inte har tillgång till samma
information, och kostnaden för att skaffa denna information är hög. Både
informationsfördel och opportunism skapar endast problem om det inte
råder fullständig konkurrens på marknaden, det vill säga, då det bara finns
ett fåtal aktörer. Finns det många aktörer leder opportunistiskt beteende
endast till att ens samarbetspartner vänder sig någon annan.60 De största
kostnaderna uppstår vid sökning av rätt partner inför varje transaktion och
kostnader för nya förhandlingar för upprättande av ett avtal.

I vissa avseenden och på grund av olika orsaker kan således inte
samordning ske genom den ”osynliga handen”. Höga transaktionskostnader
är en orsak till att samordningen kan behöva ske via en mer synlig
mekanism; hierarki. Genom hierarki kan kostnadsbesparingar ske genom
planering. Hierarkisk samordning tar sig uttryck i form av auktoritet, regler
och procedurer inom företag. I och med att det blir för osäkert att enbart lita
på marknaden och för dyrt och oflexibelt att förlita sig till hierarkier är en
tredje samordningsform, strategiska allianser, i många avseenden positiv
för företag. Allianssamordningen sker utifrån överenskommelser som i sin
tur framkommer från resultat av förhandlingar mellan företag.61

På marknaden existerar samarbete endast genom den styrande funktionen
som priset har och aktörer agerar i enlighet med den information som priser
ger. Vissa hävdar att priset innehåller fullständig information, medan andra
anser att all information inte går att utläsa i priset. Det finns risk för att
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motparten inte agerar enligt marknadens oskrivna regler och detta kan bli
kostsamt för parterna. Dessa problem kan övervinnas med hjälp av
samordning genom hierarki. I och med att hierarkisk samordning sker inom
ett företag antas det, i viss mån, förekomma gemensamma mål. Detta är en
faktor som ökar incitamenten för informationsdelning. Det gäller för
individer i företaget att använda den tillgängliga informationen så effektivt
som möjligt för att uppnå gemensamma mål. Hierarkin har dock sina
begränsningar i att skapa förutsättningar för nya typer av transaktioner på
grund av sitt motstånd till förändringar.

Genom allianssamordning kan företag begränsa transaktionskostnaderna
samtidigt som en viss del flexibilitet kan bibehållas. En viktig faktor för att
uppnå fördelar med någon sorts strategisk allians är utbytet av information
mellan parterna. För att detta ska komma till stånd krävs bland annat ett
ömsesidigt förtroende. Den information som delas kan i vissa fall behövas
bearbetas från sin ursprungliga form för internt bruk innan den lämnas till
extern part.

Ovanstående resonemang kan kopplas samman med Sakos ACR och OCR
företag. ACR företag är villiga att byta en högre transaktionskostnad för att
erhålla lägre materialkostnader genom förhandlingar. OCR företag, å andra
sidan, kan tillfälligt betala mer för komponenter och material, men de
erhåller samtidigt lägre transaktionskostnader tack vare en ”investering” i
förtroende. OCR parter föredrar alltså att fördela risken över lång tid och
med få motparter. Detta med förhoppningen att de fördelar som följer av att
bygga upp ett förtroende överväger kostnaderna som är förknippande med
att inte kunna byta motpart vartefter priser förändras. Till skillnad från
OCR driver ACR en strategi som bygger på riskspridning genom att ha
flera leverantörer och kunder. ACR kan få det bästa, eller kanske det lägsta,
priset på material och komponenter som marknaden erbjuder genom att
spela ut aktörerna mot varandra.62

3.3 Ekonomisk styrning

För att skapa effektivitet och produktivitet i en organisation måste det
finnas en länk mellan dess strategier och deras operativa vardag. Den
ekonomiska styrningen är denna länk som är till för att underlätta

                                          
62 Sako, (1992)



23

implementeringen av organisationens strategier. Den ekonomiska
styrningen involverar följande aktiviteter; planering av vad organisationen
ska göra, koordinering av organisationens aktiviteter, kommunikation och
information, utvärdering av denna information, beslut av handlingar,
påverkan av anställdas handlingar. Genom dessa aktiviteter strävar
organisationen mot att uppnå en målkongruens och därigenom stärka sin
konkurrenskraft.63

Ekonomistyrning handlar således om att planera och följa upp aktiviteter
som utförs för att styra verksamheten mot de av företaget uppsatta
ekonomiska målen. De tre viktigaste komponenterna i ett ekonomisystem
är budgetering, kalkylering och redovisning. Traditionellt sett är dessa tre
komponenter något som hålls internt i ett företag. I ett företag används
kalkylering normalt vid en rad olika situationer såsom vid prissättning,
produktval, köpa/tillverka beslut och lagervärdering. Prissättning är ett av
de mest använda områdena för kalkylering64 och innan har alla siffror tagits
fram internt och inte visats för någon utanför företaget.

Budgetering, kalkylering och redovisning har ofta en hög grad av
formalisering och rutiner65 och det uppstår en stor mängd information inom
dessa system. Informationen i ett ekonomisystem kan vara av olika
dimensioner och kan därför vara till varierande grad av nytta beroende på
vilken aktivitet som avses. Information kan vara ex ante respektive ex post,
externt respektive internt riktad samt finansiell respektive icke-finansiell
och alltså finns det många olika användningsområden för informationen.66

3.3.1 Samarbetsrelationers inverkan på ekonomisk styrning

När två företag ingår ett närmare samarbete kommer beslut och handlingar
inom dessa organisationer att påverkas av den andres ekonomiska styrning
och de system som används i respektive företag. Företag kan skapa länkar
eller förbindelser på längre sikt, i form av affärsrelationer genom vilket det
skapas ett ömsesidigt beroende med motparten67. I relationer går det att
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urskilja en social och en operativ nivå. Den sociala aspekten utgörs av de
beroenden som skapas genom bland annat ömsesidigt förtroende och
skapas till stor del genom de personer som finns på företagen.

Den operativa aspekten utgörs av de bindningar som finns mellan
företagen. Dessa kan utgöras av att företagen är sammankopplade genom
en gemensam ledning och/eller äger aktier i varandras företag. Ytterligare
en bindning finns om kunden äger verktyg eller produktionsutrustning som
används av leverantören. Det kan också förekomma en intensiv
teknologiöverföring eller delande av tekniskt och ekonomiskt kunnande
företagen emellan. Dessa karaktäristika tillsammans visar att utbytet av
produkter bara utgör en aspekt av flerfasetterade relationer mellan juridiskt
oberoende företag.68

De effekter som närmare relationer kan medföra är att det blir otydligare
gränser mellan leverantör och kund, och ”även ett mer omfattande
informationsutbyte torde vara vanligt”69. Information skapas förutom i de
olika system som redan finns i företag för framtagande och behandling av
information, även i de avtal som reglerar samarbetet i större eller mindre
utsträckning och i de möten som sker, personligen, per telefon och per e-
mail, mellan två samarbetande parter.

Den ekonomiska information som skapas inom företag används vid många
olika situationer. Den information som framkommer vid planeringsstadiet
ligger bland annat till grund för de båda parternas budgetar. Den
information som krävs vid prissättning består av kvantiteter, eller
prognosticerad kvantitet, kostnader och kvalitetsspecifikationer. Vidare
används information vid prissättning i relationen, kostnadsdata används till
kontroll och den information som framkommer i redovisningen kan
användas för att följa upp och kunna ge feedback.

Då två företag ingår närmare samarbete uppstår det problem med den
operativa koordineringen. Problem som kan uppstå är till exempel hur
vinstberäkning ska gå till, hur eventuella underskott och överskott ska
fördelas, hur riskdelning ska ske, hur de uppnår kostnadseffektivitet, hur
den ekonomiska planeringen i form av budgets ska göras, hur investeringar
sker, vid prissättning samt hur mycket insyn som bör ske i respektive
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företags ekonomi. Vilka problem som uppstår och måste lösas i ett
samarbete beror på vilken typ eller grad av relation det är fråga om, hur
relationen är uppbyggd.

Om det förekommer ett ägandeförhållande i relationen innebär inte risk-
och vinstdelning något problem. Om det däremot inte förekommer någon
form av ägande i relationen är delning av vinster, förluster och risker ett
problem att lösa när ett närmare samarbete ingås. Vem som har rätt till
vinst som uppstår på grund av samarbetet måste förhandlas fram och även
vilken delning som ska tillämpas. I framtiden kommer det bli allt viktigare i
nära samarbeten att förhandla fram en vinst/risk delning för att kunna se de
möjliga effekterna av respektive företags handlingar.70 Det är mycket
troligt att delningen inte är lika på grund av faktorer som vem som
åstadkom vinstmöjligheten och vem som är ”störst” i relationen. Kunder
har som regel större inflytande över leverantören än vice versa, och därmed
finns stor sannolikhet att de kan utnyttja detta för att få ut mest av
relationen. I en studie gjord av Nilsson pekades det på att en
underleverantör i fordonsbranschen fick anpassa sitt sätt att kalkylera efter
kundens önskemål.71 Ett alternativ till att fördela vinster, förluster och
risker i samarbetet är att kalkylera in risken och kalkylera med vinst i
priset, det vill säga, som företag gör i samarbeten som samordnas genom
marknaden.

Ibland kan det vara nödvändigt att ta fram en inter-organisatorisk budget
först i en samarbetsrelation, innan de två separata företagen kan göra sina
egna budgetar. Därav kan uppskattningarna bli mer precisa om information
inhämtats från sin samarbetspartner och det blir lättare att planera för
framtiden om samarbetspartnern delar med sig av sina egna
framtidsprognoser. För att underlätta för budgetering, kan projekt användas
som gemensam redovisningsgrund, det vill säga projektet redovisas separat
med de kostnader och intäkter som det förväntas orsaka och föra med sig. 72

Inom en samarbetsrelation kan det uppstå problem om de två företagen inte
beräknar kostnader på samma sätt. Om den ena parten använder sig av
bidragskalkyler och den andra parten självkostnadskalkyler är det ganska
uppenbart att problem kan uppstå. Vad som räknas in i direkta respektive
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indirekta kostnader måste ses över när förståelse ska skapas för varandras
kostnadsberäkningar.73

Om företagen har en ACR blir inte det några problem med prissättningen i
relationen. Den sker då med hjälp av till exempel marknadspris och
respektive företag försöker optimera för sin egen del. Problem med
prissättning uppkommer i mer OCR lika relationer. Då handlar det istället
om att optimera samarbetet som en helhet. Prissättningen kommer då att i
någon form ske i samrådan mellan företagen.

Det faktum att ett företag öppnar sin dörr för en samarbetspartner och låter
de granska de data som används som grund i sina beräkningar innebär en
risk i och med att företag kan bete sig opportunistiskt. Just denna risk att
företag beter sig opportunistiskt tar Dekker upp som en av de två viktiga
problemen att hålla i minnet när ett inter-organisatoriskt förhållande ingås.
Detta, tillsammans med nödvändigheten att koordinera arbetsuppgifterna
inom förhållandet, medför att mekanismer för kontroll måste finnas som till
exempel avtal och finansiella incitamentssystem.74 Istället för, eller som
komplement till kontrollen, kan det finnas ömsesidigt förtroende.
Kopplingen mellan förtroende och kontroll är något som diskuteras under
3.3.6.

3.3.2 Integrerade ekonomisystem

Traditionellt sett är varje företag en sluten värld där varje företag bygger
upp sina egna rutiner och internsystem för ekonomin. När två företag
närmar sig varandra uppstår många frågor om hur dessa system fungerar
effektivast, att vara kvar som två separata system eller bör de jämkas mot
varandra. Det finns dock inget som pekar på att nya tekniker för ekonomisk
styrning är vad som behövs i dessa nya samarbetsformer utan snarare
handlar det om att hitta sätt att jämka samman de redan fungerande och
existerande systemen i respektive företag.75

Få studier är gjorda på detta område, Cullen et al har dock gjort några
studier med bakgrund av att det nya ”supply chain” tänkandet borde kräva
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nya sätt att hantera ekonomisystem i företag med tanke på att detta begrepp
innebär nya behov. 76

Det yttersta syftet med att öppna de organisatoriska gränserna gentemot
någon part ligger i att kunna göra någon form av kostnadsreduceringar.
Cullen et al kunde i sina studier påvisa förekomsten av diverse mer eller
mindre utvecklade metoder för att närma sig varandra i syfte att skapa
större effektivitet och produktivitet i samarbetet. Den ena studien visade
tydligt vikten av att båda parter förutsatte att informationsutbytet mellan
företagen gick åt båda hållen och att ”open-book accounting” var en
naturlig del av samarbetet.

”Accounting has a constitutional role to play in the establishment and
management of trusting and collaborative business relationships based
upon openess of books, profits and losses, and shared and common
programmes of cost management.”77

Alla studierna pekade framför allt på nödvändigheten av ”open-book
accounting” för att kunna skapa fördelar av samarbetet. Andra tekniker som
bidrog till konkurrensfördelar i samarbetena var ”target costing”,
gemensamma budgets, översyn med hjälp av ”balanced scorecard” och
delning av eventuella vinster eller förluster.78

3.3.3 Viktiga nyckelfaktorer för framgång i samarbeten

Whipple & Frankel påpekar vikten av att det måste finnas en ”win-win”
situation för att två eller fler parter ska vilja använda sina respektive styrkor
för att reducera icke-värdeadderande aktiviteter.79 De har i en studie
undersökt vad som krävs för att ett samarbete ska lyckas. Många företag ser
omvärlden förändras och att det inte räcker att bara vara ett bra företag
längre utan ofta måste hela värdekedjan tas i beaktande varpå många ser sig
om efter partners att inleda samarbeten med. Dock finns en hel del exempel
på diverse partnerskap där företagen har fått gå skilda vägar efter att ha
misslyckats med att utnyttja de fördelar man trodde sig se. Undersökningen
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ledde fram till fem faktorer som krävdes för ett samarbete ska kunna bli
framgångsrikt; förtroende, senior management support, förmåga att möta
förväntningar, klara mål och förenlighet med partnern.

3.3.4 Förtroende och information

Något som har debatterats en del är sambandet mellan förtroende80 och
informationsutbyte. Butler Jr. har utfört ett experiment med 324 managers
för att undersöka vilken roll förtroende spelar i ett samarbete där det
föreligger en ”win-win” situation. Resultatet var att mer information byttes
i de förhållandena där förtroende förelåg än i de fall där det inte fanns.
Dock var effektiviteten vid förhandlingarna inte kopplade till om det fanns
ett förtroende eller inte utan den uppkom av den kvantitet av information
som växlades. Förtroende i sig gjorde dock att större kvantitet av
information delades, vilket sedan vidare skapade ett förtroendefullt klimat
som i sin tur sedan skapar större öppenhet.81

Ömsesidigt förtroende är något som krävs för att kunna öka graden av
samverkan med och för att dela med sig av information till leverantörer och
kunder. Bengtsson, Holmqvist och Larsson betonar vikten av det måste
förekomma en hög grad av förtroende mellan samarbetande företag för att
en strategisk allians ska lyckas och vara effektiv. De menar vidare att där
det finns upparbetade relationer, goda erfarenheter av tidigare samarbete
och långsiktiga planer för samarbetet är förutsättningarna goda för att ett
förtroende existerar eller utvecklas mellan parterna. En hög grad av
förtroende kan även bidra till att konflikter mellan parterna lättare kan
lösas.82

3.3.5 Information och långsiktighet

Ytterligare en faktor som kan påverka utbyte av information i samarbeten
är kopplingen mellan långsiktighet och åtaganden i relationerna. Helper har

                                          
80 Vi använder fortsättningsvis ordet förtroende som översättning av engelskans trust
men det bör hållas i minnet att det finns en hel del diskussion om vad definitionen på
trust är, och att det ofta skiljs från ordet confidence. I svenskan finns ännu ingen
vedertagen översättning, det talas om såväl förtroende som tillit.
81 Butler Jr., (1999)
82 Bengtsson, Holmqvist & Larsson, (1998)
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gjort en klassificering av underleverantörsstrategier utifrån långsiktighet
och grad av informationsutbyte. Med långsiktighet menas i detta avseende
hur säkert det är att relationen är beständig över tiden. Exempel på faktorer
som visar detta är gemensamma investeringar i informationssystem men
även långsiktiga avtal eller överenskommelser.83

Helper har delat in informationsutbytet i tre olika nivåer. Den första nivån
innebär prisdiskussioner för en specifik produkt. På nästa nivå sker det ett
utbyte av information om exempelvis vissa kostnader och
produktionsutrustning. Den tredje nivån innebär ett mer utvecklat
samarbete där det ges feedback på utformning av produkter och
produktionssätt. Helper har utifrån långsiktighet och grad av
informationsutbyte tagit fram fyra olika leverantörsrelationer;

”Voice”: som innebär hög långsiktighet och hög grad av
informationsutbyte.
”Exit”: som innebär låg långsiktighet och låg grad av informationsutbyte.
”Infeasable”: som innebär låg långsiktighet och hög grad av
informationsutbyte.
”Stagnant”: som innebär hög långsiktighet och låg grad av
informationsutbyte.84

Enligt Helper krävs det långsiktighet av tre anledningar för graden av
informationsutbyte;

1. I och med att det är kostsamt att utveckla och upprätthålla relationer
vilket för med sig att företag inte kan ha för många eller byta för ofta.

2. Det krävs att företag har förtroende för mottagaren för att lämna ut
information

3. Båda parter kan dra nytta av en ömsesidig förståelse som kan skapas av
långa relationer.85
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3.3.6 Förtroende och kontroll

En rädsla för opportunism uppstår ofta mellan företag som närmar sig
varandra för att samarbeta. Das & Teng har i en artikel kommit fram till att
det finns två faktorer som kan utnyttjas i ett samarbete för att undvika
opportunism, förtroende och kontroll (”trust” och ”control”). Användandet
av det ena utesluter inte det andra enligt författarna men olika nivåer av
förtroende och kontroll kan användas beroende på hur relationen ser ut.
Den formella kontrollen mellan parter inkluderar ofta olika skrivna
kontrakt med mer eller mindre detaljerade innehåll. Ju mer förtroende som
existerar mellan parterna desto mindre detaljerade tenderar kontrakten att
bli, i värsta fall kan ett för formellt kontrakt ge motsatt effekt och
undergräva det förtroende som byggts upp.86

3.3.7 Cost management och target costing

Begreppet ”cost management” syftar enligt Cooper & Yoshikawa till att
styra och kontrollera kostnader i jämförelse med den traditionella
kalkyleringen som inriktas mer på att beräkna, rapportera och jämföra utfall
av kostnader. ”Cost management” har växt fram som begrepp genom att
gränserna mellan företag suddats ut och blivit mer flytande genom diverse
samarbeten och värdekedjetänkande.87

Under de senaste årtiondena har detta arbetsbegrepp blivit mycket
uppmärksammat i Japan då detta land har varit mycket framgångsrikt i
användandet av denna filosofi. Grunden i den japanska ”cost management”
styrningen är ”target costing”, vilket är en process där strategisk planering,
prissättning, kalkylering, planering, styrning av produkt- och
tillverkningskostnader och produktutveckling kombineras. Trots att ”target
costing” har använts i ungefär trettio år i Japan så finns det inte mycket
skrivet om det, vilket beror på att det ofta är direkt relaterat till utveckling
av nya produkter och de japanska företagen har därför varit mycket
förtegna om sitt sätt att arbeta.88
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Japanska företag har varit något av en föregångare till att bilda
leverantörsrelationer och vissa hävdar att det var japanska företag som
etablerade dessa i Europa. De viktigaste faktorerna i japanska företag för
att reducera kostnader och öka kvaliteten på produkterna i kedjan är en
utvecklad kommunikation mellan de olika företagen i kedjan. En mer
utvecklad kommunikation kan leda till kostnadsreduceringar och en ökad
kvalitet på produkterna i kedjan.89

En studie genomfördes av Cooper & Yoshikawa på tre japanska företag,
två stora kallade Tokyo och Yokohama med utvecklade
interorganisatoriska ”cost management” system och ett mindre företag,
kallat Kamakura, som inte hade något sådant system. I studien
identifierades tre tekniker för interorganisatorisk ”cost management” som
framkommit genom att de organisatoriska gränserna mellan de tre
företagen blivit alltmer otydliga. Dessa var: målkostnadskalkylering, pris-
kvalitet- funktions avvägningar och minimikostnadsundersökningar.90

Studien visade även på hur företagen delar med sig av information till
varandra, bland annat genom kostnadstabeller. I Cooper & Yoshikawas
studie förväntas Kamakura använda en mall som framtagits av Yokohama
för att redovisa sina kostnadsdata, det vill säga de visar delar av sin interna
information.91 Även liknande resultat har pekats på i en undersökning gjord
av Munday, där det framkom att det är vanligt att underleverantörer visar
specificerade kostnader92.

                                          
89 Dyer & Ouchi, (1993)
90 Cooper & Yoshikawa, (1994)
91 Ibid
92 Munday, (1992)



32

4 RESULTAT
I detta kapitel presenterar vi det material vi har samlat in genom de
intervjuer vi har genomfört. Vi börjar med en kort beskrivning av företagen
i relationerna. Sedan följer en mer utförlig beskrivning av respektive
samarbete för att ge läsaren en bild av och bakgrundsförståelse till
relationen och därefter redogör vi för de intervjuades syn på förtroendet i
relationerna. Avslutningsvis redovisar vi för resultatet gällande det
informationsutbyte som sker mellan aktörerna i de utvalda
samarbetsrelationerna.

4.1 Företagspresentation i relationsform

4.1.1 Relation A

Leverantör A är kundfokuserad och samarbetet med kund A har pågått i
nästan femton år. Leverantören är ett medelstort företag93 som befinner sig
i tillverkningsbranschen och har framtidsplaner på att erbjuda sina kunder
helhetslösningar på deras problem. Leverantören skriver själva i sin
företagsinformation att närhet till kunden är ett måste för effektivitet och
lönsamhet. Den kund vi har fokuserat på är ett teknikintensivt företag som
ingår i en större koncern. Kunden agerar på en internationell marknad där
det sker konstanta förändringar och utvecklingen går mycket fort fram.
Kunden utgör 70 procent av leverantörens omsättning. Kunden är betydligt
större än leverantören, både sett till antalet anställda och omsättning.

4.1.2 Relation B

Kund B och leverantör B har haft ett samarbete under tre år. Leverantören
befinner sig i tillverkningsbranschen och är ett medelstort företag, men
tillhör en internationell koncern. Leverantören har tagit fasta på att även
deras kund rör sig på en teknikintensiv marknad och använder ”snabbhet
och flexibilitet” som sitt motto. Kunden, som är ett teknikintensivt företag,
tillhör även den en större koncern och agerar på en internationell marknad.

                                          
93 Med medelstort företag menar vi här att företaget har mellan 200 – 600 anställda.
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Marknaden karaktäriseras av konstanta förändringar och utvecklingen går
mycket fort fram. Storleksförhållandet dem emellan beror på om man ser
till hela koncernerna eller företagen begränsat till geografisk placering.

4.1.3 Relation C

Samarbetet mellan kund C och leverantör C har pågått under lång tid, cirka
trettio år, och det mer nära samarbetet har byggts upp sedan början på
sjuttiotalet. Leverantören uttalar i sin affärsidé bland annat vikten av
långsiktighet och nära samarbete med sina kunder. Försäljningen till
kunden utgör cirka 40 procent av leverantörens omsättning. Kunden är
cirka 200 gånger större än leverantören om man ser till omsättningen.
Leverantören befinner sig i monteringsbranschen och är ett medelstort
företag. Kunden, som är ett stor internationellt agerande företag, befinner
sig i förpackningsbranschen, vilken är lite mer stabil än kund A och kund
B:s omvärld.

4.2 Samarbetsrelationerna

De intervjuade personerna beskrev respektive samarbete med ord som tätt,
långsiktigt, djupt, öppet och bra. En av respondenterna uttryckte det som:

”I och med det som vi har hållit på med nu så är vi i stort sett samma
företag, bara att vi får pengar för det vi gör, av dem.”

Produktionstekniker, Leverantör A

Samarbetet sker främst i form av att leverantören sköter kundens
tillverkning och utvecklar maskiner (enbart i samarbete C), men även då
det gäller vissa investeringar, prissättning och lagerhållning (utom i
samarbete C). I samarbete A har leverantören och kunden gemensamt
kommit fram till det påslag som leverantören använder. Priser har hittills
varit rörliga, men nu har de planer på att gå över till fasta priser. Hur dessa
ska fastställas är inte bestämt ännu. Då det gäller det nuvarande priset
föreslog leverantören ett påslag som de tyckte var skäligt och detta
accepterades av kunden. Vad priset på en produkt blir beror således på de
kostnader som produkten orsakar. På kostnaderna läggs sedan den
överenskomna påläggssatsen.
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Även i samarbete B har leverantören ett pålägg på en viss procent.
Kostnaderna täcks till 100 procent av kunden och priset blir alltså de
kostnader som produkten orsakar plus den fasta påläggssatsen som
leverantören använder sig av. I samarbete C använder de sig av fasta priser
och förhandlar fram dessa varje år. Vid förhandlingar visar leverantören
helt öppet de kostnader som produkten för med sig.

I samarbete B och C förekommer det även samarbete när det gäller
designförändringar, att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet. I
samarbete A och B har kunden synpunkter på vilka leverantörer som
leverantören använder sig av och vilka komponenter som köps in. I
samarbete C får leverantören välja leverantörer och komponenter själv så
länge priset och kvaliteten är densamma.

I vissa fall beslutar kunden vilka komponenter som skall ingå i produkterna
och i andra fall inte. Produktutveckling sker uteslutande av kunden. Då det
gäller köpa/tillverka beslut avgör leverantören vanligtvis detta själv, så
länge priset och kvaliteten är densamma och leverantören är godkänd
(endast i samarbete A och B). Vid val av produktionsmetoder kan det
förekomma visst samarbete i form av att leverantören och kunden
gemensamt kommer fram till lösningar på hur produkterna bör tillverkas.
Det har i samtliga tre samarbetsrelationerna förekommit en utväxling av
personal företagen emellan där kund har haft personal på plats hos
leverantör eller tvärtom.

I figuren nedan visas en sammanställning av de områden inom vilka ett
samarbete sker. Detta för att tydliggöra de kopplingar som finns mellan
företagen i respektive relation.
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Figur 1: Samarbetsområden för relation A, B och C
Källa: Egen illustration

4.2.1 Initiativtagare och inflytande

I samtliga fall var det kunden som tog initiativ till att utveckla ett närmare
samarbete. Det utvecklade samarbetet uppkom till stor del för att kunden
lade ut delar av sin tillverkning eller utveckling hos leverantören. På frågan
om vilken part som har det största inflytandet eller påverkbarhet i
samarbetet svarade samtliga intervjuade kunden.

”… vi har en hel del att säga till om. Men vi försöker hålla det så att det är
en så jämlik relation som möjligt. Men samtidigt är det så att vi fortfarande
är kund och leverantör. Jag vet inte om de upplever det så. Jag kan tänka
mig att det i praktiken fungerar så att de lyssnar mer på oss än vad vi
lyssnar på dem.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

”Kunden. Så är det alltid i alla relationer, tycker jag i alla fall, det är alltid
kunden som styr. Sen är det upp till oss att följa med och hantera
situationen.”

VD, Leverantör C

Samarbetsområden B

Prissättning

Tillverkning
Gem. investeringar

Lagerhållning
Leverantörsval

Personalutväxling
Komponentval

Samarbetsområden A

Prissättning
Tillverkning

Lagerhållning
Leverantörsval

Personalutväxling
Komponentval

Produktionsutrustning
Produktionsutrustning
Designförändringar
Kvalitetssäkring
Leveranssäkerhet

Samarbetsområden C

Prissättning

Tillverkning
Gem. investeringar

Maskinutveckling
Personalutväxling
Produktionsutrustning
Designförändringar
Kvalitetssäkring
Leveranssäkerhet
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Då det gäller samarbete A kan leverantören inte ställa upp något
hotscenario mot kunden. Även fast leverantören har andra aktörer att vända
sig till har denne färre alternativa motparter än kunden.

”… när det går väldigt bra för [kunden] så går det väldigt bra även för oss,
men det återspeglar sig också, för när dom gör sina neddragningar är det
enklast att ta inhyrt folk eller leverantörer.”

Produktionstekniker, Leverantör A

I samarbete B säger både leverantören och kunden att de kan vända sig till
andra kunder alternativt leverantörer. Leverantören säger att de kan backa
upp sig tack vare att de tillhör en större koncern. Kunden har en handfull
leverantörer att vända sig till på den här sortens produkter. Kunden säger
vidare:

”Det är lättare för oss att välja en annan än för dem att välja en annan. Det
är svårare att hitta en ny kund än en leverantör.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

I samarbete C säger leverantören att de har andra aktörer att vända sig till
om kunden skulle bete sig på ett felaktigt sätt. Om de inte kommer överens
får de säga upp samarbetet. Även kunden har andra aktörer att vända sig till
om samarbetet inte skulle fungera på ett önskvärt sätt.

4.2.2 Anledning till att utveckla ett närmare samarbete

En av de främsta anledningarna till att utveckla ett närmare samarbete med
sin kund alternativt leverantör är, för företagen i de tre studerade
relationerna, ekonomiska skäl.

”Vi såg väl en möjlighet att tjäna mer pengar…”
Produktionstekniker, Leverantör A

Andra orsaker till att ingå ett närmare samarbete som nämndes under
intervjuerna var att vara nära marknaden, korta ner ledtider, att uppnå
kostnadsreduceringar, att effektivisera, att kunna ge snabbare feedback, att
skapa ett större engagemang och deltagande hos de anställda, att skapa en
bättre förståelse för varandras verksamheter samt att följa med i kundens
utveckling.
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 ”Genom att lägga utvecklingsarbete av denna typ hos en underleverantör
får konstruktörerna bättre inblick i hur det går till att ta fram maskiner och
får på ett naturligt sätt tillgång till de idéer som finns där. Dessutom får nya
idéer snabbt feedback. Detta ger också ökat engagemang hos
underleverantören när de får större möjligheter att deltaga i utvecklings-
processen. Alla får bättre förståelse för varandras verksamheter vilket jag
tror leder till bättre och snabbare resultat.”

Projektledare, Kund C

4.2.3 Fördelar och nackdelar med samarbetet

De fördelar som respondenterna ser med ett närmare samarbete är:

”Det är långsiktighet, det är det viktigaste av alltihopa.”
VD, Leverantör C

Leverantör C anser att det är en fördel att de vet att de ska behålla kunden
över en längre tid. De får ta del av längre prognoser och kan bättre planera
sin produktion.

”Om man kör på vanligt sätt, det gamla sättet, försöker man skinna den
andra så mycket som möjligt. Här gäller det mer att båda ska tjäna på det,
det är ett mycket långsiktigare samarbete. Man byter inte gärna leverantör
så här över en natt. Det lönar sig därför för leverantören att satsa mer och
till exempel investera. De vet att de får behålla kunden under en längre
period.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

”Man måste ha en öppen attityd, vi måste ha tillit till varandra, annars går
det alldeles för långsamt. Finessen med det här är att det ska gå fortare och
enklare att jobba med oss än det gjorde att jobba med [kundens]
produktionsapparat och det tror jag många gånger är fallet. Det går alltså
bättre för oss att jobba ihop än det gjorde för [kunden] att jobba ihop med
[kunden]. Det är det vi lever på, annars skulle de inte outsourca heller. De
gör de i tron att det här är bättre än det förra sättet annars skulle de inte
göra det.”

Business Developer, Leverantör B
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Fördelarna är alltså att samarbetet blir effektivare, att båda parterna tjänar
på det, det vill säga, att det uppkommer en ”win-win” situation samt att det
kan skapas ett förtroende.

Produktionsteknikern hos leverantör A nämnde en faktor som ibland känns
som en nackdel; att ett närmare samarbete leder till ett väldigt personligt
engagemang som för med sig att det är svårt att säga nej till saker och ting.
Något som i sin tur avspeglar sig i produktionen i och med att saker drivs
igenom som egentligen kanske var onödiga att göra. Ytterligare en nackdel
som framkom under intervjuerna är:

”… att det till viss del begränsar konkurrenssituationen. Men det ska vägas
upp av att vi ska hitta bättre vägar.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

I tabellen åskådliggörs det som sagt under rubrikerna 4.2.1-3 i en mer
sammanfattad form.

Samarbete A Samarbete B Samarbete C
Initiativtagare Kunden Kunden Kunden
Inflytande Kunden Kunden Kunden
Andra aktörer att
vända sig till

Leverantören har
färre än kunden

Leverantör: andra
aktörer, kan backa
upp sig för att de
tillhör stor koncern
Kund: en handfull

Såväl leverantör
som kund har andra
aktörer

Anledningar till att
utveckla närmare
samarbete

Tjäna mer pengar Tjäna mer pengar,
att effektivisera, att
uppnå kostnads-
reduceringar, korta
ledtider

Tjäna mer pengar,
närhet till marknad,
korta ledtider, ökat
engagemang, ökad
förståelse för mot-
partens verksamhet,
snabbare feedback

Fördelar Långsiktighet Effektivare, win-win
situation, förtroende,
långsiktighet

Långsiktighet,
tillgång till
prognoser

Nackdelar För stort personligt
engagemang

Begränsad
konkurrenssituation

Risk för att bli blind

Tabell 2: Sammanställning av rubrikerna 4.2.1-3
Källa: Egen illustration
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4.2.4 Utvärdering av och uppföljning i samarbetet

I samarbete A ska de börja med en mer uttalad utvärdering i nästa projekt.
Tidigare har det varit så att de har träffats en gång per vecka och fått
förstahandsinformation om hur de ligger till och själva gett feedback på hur
de ligger till med leveranserna. Feedbacken sker i form av exempelvis
information om det förekommer några monteringsfel.

I samarbete B använder sig parterna av flera utvärderingsmetoder.
Leverantören skickar ut enkäter till kunderna med jämna mellanrum där de
får tala om vad de tycker om samarbetet och leverantörens sätt att agera.
Hur ofta beror på vilken produkt det gäller, det kan förekomma varje
månad, var fjortonde dag eller varannan månad. De rapporterar även till
kunden hur de anser att samarbetet går och följer upp möten,
leveransprecision och beställningsprecision.

Vi håller noga koll på hur vi tycker att vi sköter oss och vi talar om det. Vi
har en väldigt rak och öppen kommunikation.”

Business Developer, Leverantör B

De har även regelbundna möten, personliga eller via telefon, där de talar
om vad som är bra och mindre bra med samarbetet.

I samarbete C har det förekommit utvärdering i större utsträckning för ett
par år sedan. Men i och med att kunden har tappat personal så har
utvärderingen hamna lite på efterkälken de senaste två åren, det har skett en
fokusering på andra saker. Tidigare har kundens utvärdering gått till som
följer:

”Det har man gjort genom att man har rangordnat. Dom betygsätter varje
leverantör inom de olika områdena, ekonomi till exempel, samt hur
produktionen är upplagd. Effektiv produktion har man vissa parametrar på,
inköpssystem och så vidare.”

VD, Leverantör C

Efter det att leverantörerna har betygsatts och rangordnats får
leverantörerna ta del av utvärderingen för att se hur de ligger till, även
gentemot de leverantörer som de konkurrerar mot. Leverantören utvärderar
i sin tur kunden.
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”Ja, det gör man ju alltid, man måste ju alltid ifrågasätta sig hur en kund
är, vilka trender som en kund har, framtidsmål och så vidare, läsa av vad
dom kommer att kräva av oss inom det närmaste året, det är väldigt
viktigt.”

VD, Leverantör C

4.2.5 Hur sker förbättringar och förändringar i samarbetet?

I samarbete A använder de sig oftast inte av någon speciell rutin när
förändringar ska ske. De har regelbundna kontakter i samarbetet, men om
en ändring ska komma till stånd blir det ofta i form av att: ”vi måste ha ett
möte nu”. Men samtidigt så säger de att:

”Vi har ett verksamhetssystem om hur vi ska jobba, sen att vi inte jobbar så
i praktiken, det är en annan sak, det finns skriftligt om hur det bör gå till.”

Produktionstekniker, Leverantör A

Inom samarbete B har de utvecklade rutiner för hur förändringar ska ske.
De har en process i vilken leverantören upprättar en ECR, ”Engineering
Changed Request”, och talar om vilka förändringar som är önskvärda.
Denna ECR granskas av kunden och vid godkännande skickar kunden i sin
tur en ECO, ”Engineering Changed” Order.

” Vi kan inte göra några som helst ändringar i produkten utan att ha ett
formellt godkännande av [kunden]… ”

Business Developer, Leverantör B

I vissa fall kan det även vara så att en ECR läggs per telefon. De har även
regelbundna möten, rundabordskonferenser oftast per telefon, där de
diskuterar om det finns några problem och hur och vem som skulle kunna
lösa dem. Men alla ändringar resulterar alltid i en ECO.

I samarbete C tar bägge parter initiativ till förbättringar i samarbetet. Och
bägge parter ställer olika krav. Från leverantören består kraven av vissa
underlag, till exempel teknisk dokumentation, och från kunden i form av att
de ställer krav på teknik och kvalitet. De har regelbunden kontakt då de
diskuterar hur saker kan förbättras.
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4.2.6 Gemensamma investeringar, mål och nyckeltal

I samarbete A har det hittills inte förekommit några gemensamma
investeringar, förutom gemensam lagerhållning där kunden äger
produkterna och leverantörer står för ytan och försäkring. Men detta är
något som skulle kunna vara aktuellt för framtiden och då i form av att
kunden köper viss utrustning som de placerar i leverantörens lokaler.
Leverantören vet inte om de har några gemensamma mål med samarbetet,
men han säger att det finns det säkert. Vidare sägs att de håller på att ta
fram mål inför det nya projektet just nu. Ett övergripande mål som de har
går ut på att de ska vara leverantör till kundens framtidsprodukter.
Leverantören säger att de inte använder sig av några gemensamma
nyckeltal i samarbetet.

I samarbete B har de gemensamma lager i den meningen att kunden äger
maskiner i leverantörens lokal och dessa används även av leverantören.
Utöver gemensam lagerhållning har det förekommit att kunden köper viss
utrustning som är specifik för en speciell produkt och placerat den hos
leverantören.

”Det är ofta så när vi startar en produktion att vi håller med fabrik. Men
sen köper [kunden] maskiner som de stoppar in i fabriken. De äger många
utav maskinerna som står härinne. Så det är ju en gemensam investering på
det sättet. Men vi äger golvet och de äger maskinerna.”

Business Developer, Leverantör B

Dessutom har de gjort gemensamma investeringar i EDI, ”Electronic Data
Interchange”94. Genom detta system skickar de order och orderbekräftelse
automatiskt. Leverantören säger att målet med samarbetet är ”[kundens]
framgång”. Han menar att leverantörens framgång följer av kundens
framgång. Kunden säger att gemensamma mål är att det ska vara en ”win-
win” situation, att bägge parter ska tjäna på samarbetet, samt att utnyttja
möjligheter till kostnadsreduceringar. I det avtal som finns mellan parterna
står det att leverantören ska säker ställa billigare tillbehör. Ett mål i
samarbetet utgör alltså att ständigt kostnadsreducera. Gemensamma
nyckeltal som mäts i samarbetet är leveranssäkerhet, leveransprecision,

                                          
94 EDI är ett datakommunikationssystem som innebär att information mellan olika
företags datasystem kan överföras automatiskt (online).
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leveranstider samt kvalitetsmått. Kunden har även förbundit sig att lägga en
viss produktionsvolym hos leverantören.

Inom samarbete C har gemensamma investeringar gjorts i form av att
kunden köper viss produktionsutrustning som placeras hos leverantören.
Gemensamma mål med samarbetet är att bli kostnadseffektiva, att hela
tiden hitta lösningar som innebär lägre kostnader. Gemensamma nyckeltal i
samarbetet rör främst leveranssäkerhet, pris och kvalitet.

Tabellen nedan ger en sammanfattning av beskrivningarna som har givits
under rubrikerna 4.2.4-6 att tydliggöra.

Samarbete A Samarbete B Samarbete C
Utvärdering och
uppföljning

Feedback-möten en
gång per vecka

Enkäter och
uppföljningsmöten

Rangordning och
betygsättning

Förändringar och
förbättringar

I praktiken ingen
speciell rutin,
regelbunden kontakt

Process med ECR
och ECO,
regelbunden kontakt

Det ställs krav från
båda, regelbunden
kontakt

Gem. investeringar Lagerhållning Lagerhållning, kund
har utrustning hos
leverantör, EDI

Kund har utrustning
hos leverantören

Gem. mål Framtidsleverantör
för kunden

Kundens framgång,
”win-win” situation,
kostnadsreducering

Kostnadseffektivitet

Gem. nyckeltal Nej Leveranssäkerhet,
leveransprecision,
leveranstider,
kvalitetsmått

Leveranssäkerhet,
pris, kvalitet

Tabell 3: Sammanställning av rubrikerna 4.2.4-6
Källa: Egen illustration

4.3 Förtroende

I samarbete A har produktionsteknikern ett stort förtroende för de personer
som han har kontakt med hos kunden. Enligt leverantör A är det genom de
personliga relationerna som förtroendet har skapats. Men trots att han
känner ett stort förtroende för många personer hos kunden känner han inte
ett förtroende för kunden som helhet. Men han tror att det kommer att bli
bättre i framtiden. Leverantören har förväntningar på kunden som innebär
att mer produktion ska läggas ut hos leverantören. Kunden brukar i stor
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utsträckning uppfylla de förväntningar som leverantören ställer på
densamme.

Båda parter i samarbete B känner förtroende för den andra parten.
Förtroendet är både personbaserat och för företaget som helhet. Det har,
enligt kunden, uppkommit ur personliga relationer, genom att de har ett
intresse hos den andra parten. Men kunden säger även att det är en
organisationsfråga, att organisationen och dess uppbyggnad verkar vara
rätt. Leverantören menar att förtroendet har uppkommit genom att de insåg,
från båda parter, att såväl kund som leverantör tjänade på att produktionen
lades ut. När det gäller risker med att ha ett förtroende så svarade de:

”Det är väl det att man får en för nära relation så att vi inte tittar åt andra
håll. Det får inte vara så att man sitter och slumrar till… det måste ju
fortfarande vara en konkurrenssituation som de har. Så att vi ser att de
håller sig, att de har konkurrenskraftiga priser. Annars kan vi komma på
efterkälken jämfört med våra konkurrenter.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

Leverantörens förväntningar på kunden består i att de växer och
leverantören tycker att kunden uppfyller deras förväntningar. Kundens
förväntningar på leverantören är att de ställer upp för kunden till 100
procent och att de har kunden som första kund. Då det gäller om de
uppfyller deras förväntningar fick vi svaret: ”Javars, de gör så gott de
kan”.

I samarbete C känner leverantören förtroende för kunden. Där är det
främsta förtroendet för företagsledningen och dem som de jobbar med.
Men de känner även förtroende för strategin och målen som kunden sätter
upp. Leverantören anser att förtroendet skapas genom de personer som de
arbetar med, att det skapas i en personrelation. Även kunden känner
förtroende för leverantören, och det förtroendet är både person- och
organisationsrelaterat. Kunden anser att förtroendet växer fram genom
relationer som i sin tur beror på hur väl uppgifter klaras av. De risker
leverantören ser med förtroende är att bli blind, att inte se sig om. Kunden,
å andra sidan, ser inga risker med förtroende:

 Jag ser inte förtroende som någon risk utan mer som en förutsättning för att
lyckas i ett samarbete.

Projektledare, Kund C
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Leverantören anser att förtroende är viktigt i ett samarbete och att det inte
skulle gå att ha ett samarbete utan förtroende. De förväntningar som
leverantören ställer på kunden är att de ska lägga så mycket order hos dem
som möjligt och detta är något som uppfylls för tillfället.

4.4 Information

I samtliga samarbeten sker det en mer en daglig kontakt mellan människor
på olika nivåer och inom olika funktioner i företagen. Kontakten sker
genom såväl besök, telefon och mail. I samtliga samarbeten sker det
kontakt mellan till exempel kundens försäljningsavdelning och
leverantörens inköp, bland tekniker, chefer, projektledare och
konstruktörer.

I samtliga relationer finns ett skrivet avtal. I samarbete A håller de på att ta
fram ett ramavtal, tidigare har de skrivit ett nytt avtal inför uppstarten av ett
nytt projekt. I ramavtalet kommer spelreglerna för verksamheten att
regleras. I samarbete B finns det ett ramavtal med mer övergripande frågor.
Sedan ställer de upp ett nytt avtal inför varje nytt projekt som talar om hur
de ska göra i det specifika fallet om det förekommer några avvikelser.
Vidare har de avtal som reglerar pris och leveranser. De flesta avtalen är
strukturerade på liknande sätt och används sällan. I samarbete C är vissa
delar av avtalet detaljerade och det används nästan aldrig. I det regleras
bland annat saker som är föremål för sekretess.

4.4.1 Typ av information

Samtliga aktörer säger att det främst är ekonomisk information i form av
priser som de byter med varandra. Utöver detta delar aktörerna i samarbete
A information om leverantörens kostnader, komponentval och avtal med
sina leverantörer. I ett nytt projekt som kommer att starta kommer
leverantören få ta del av försäljningsprognoser, men det är inget som de har
haft tidigare.

I och med att en person från leverantören sitter med i kundens
projektmöten erhåller leverantören förstahandsinformation om vilka projekt
kunden ska dra igång. De får även information om tekniska specifikationer
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och det som de behöver för att kunna utföra de uppgifter som kunden vill
ha utförda. Orsaken till att leverantören visar information för kunden är att
kunden har krävt det och kunden får i princip se all information som de
kräver. Det har hittills främst inneburit information om de kostnader som
leverantören har.

”Dom får nog all information egentligen, vi har valt att köra med ganska
öppna kort, för jag tror vi tjänar på det. Jag sitter och köper in en hel del
grejer också och om jag lyckas få till ett par tre procent ytterligare i rabatt
så får [kunden] del av det också. Vi går inte och stoppar undan det och
säger att vi bara fick tjugo procent. Utan det är öppna kort. Vi kör ju med
bok och räkning och vi redovisar alla utlägg vi har haft och får betalt med
vissa påslag som är uppgjorda från början. Så vi tjänar inte extra på att jag
får till ett bra avtal, men [kunden] gör det.”

Produktionstekniker, Leverantör A

Leverantören ser inga direkta risker med att visa information för kunden
och anser att båda parterna ger lika mycket information.

”Nä, inte om [kunden] ber om att få se det, det tror jag inte. [Leverantören]
i helhet har varit väldigt öppen och är väldigt öppen med att delge sin
information. Det är nog en uttalad policy som säger att är det nån som
frågar så, tala om det.” […] ”Det är ömsesidigt att vi kör med så öppna
kort, vi tror väl båda parter att vi får ut mest utav samarbetet om vi inte
mörkar.”

Produktionstekniker, Leverantör A

Då det gäller samarbete B säger kunden att en av de viktigaste
parametrarna i samarbetet gäller kommersiella och logistiska frågor. Utöver
pris och kostnadsbild delar kund och leverantör i samarbete B kundens
efterfrågeprognoser både på kort och lång sikt, efterfrågeavvikelser,
information om komponentval, information om produktionskapacitet,
information om leveranser och antal fel. En av de viktigaste uppgifterna för
leverantören är troligen korrekta prognoser, enligt kunden. Huruvida
leverantören erhåller information om vilka produkter och planer kunden har
på idéstadiet beror på.

”Om vi säger att det är någonting på gång så kan vi ta kontakt med dem
och säga att nu håller vi på med någonting här som vi är intresserade av att
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höra om det är någonting för er. De kan ju på så sätt få rätt så tidig
information om vad vi håller på med.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

Men kunden betonar att de är lite mer restriktiva till att dela information
om vilka idéer de har innan det ens har blivit färdigt. Anledningen till att
leverantören visar information för kunden är att de har avtalat om att de ska
ha en öppen kommunikation samt att det är deras sätt att arbeta. Kunden
delar med sig av information om de har någon nytta av det själva och tror
att det är samma anledning från leverantörens sida. Samtidigt säger kunden
att de delar information för att det ska fungera smidigt mellan dem och inte
uppstå några missförstånd om till exempel vad som ska produceras.

Både kund och leverantör anser att det krävs ett förtroende för att dela med
sig av information. Ingen av parterna känner någon påtryckning till att visa
information från den andra. Varken kunden eller leverantören ser några
risker med att visa för mycket information. De fördelar som leverantören
ser med att dela med sig av information är att det går snabbare och en
rakare kommunikation. Kunden visar inte information om vilka priser de
tar gentemot sina kunder.

”Det har inte med verksamheten att göra, det har inte med relationen
mellan dem och oss att göra. Det finns så mycket andra parametrar som
spelar in på vad vi lägger på mot kunderna. Till exempel kan det vara
massor med utvecklingsjobb som har pågått i flera år. Och då kan det vara
svårt att förstå om vi skulle behöva lägga på 100 procent. Det finns många
motiveringar som måste göras.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

Leverantören ser inte direkt någon information som de skulle vilja ha av
kunden som de inte får i dagsläget. Det skulle möjligtvis vara följande:

”Jag menar självklart skulle jag ibland vilja veta mer om hur de har tänkt
sig att det här ska säljas och vem som kunden ska vara så att jag kan göra
en egen bedömning om prognosen.”

Business Developer, Leverantör B

Då det gäller information de inte skulle kunna tänka sig att visa:
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”När det gäller deras produkter så talar vi om att det här är
materialkostnaden och det här är den operationstid det tar. Vi går inte
igenom i detalj exakt vilka maskiner,… eller hur vi gör. Det gör vi inte. Det
är inte så mycket för att det är så himla hemligt, men det har vi ju inte tid
med.”

Business Developer, Leverantör B

I samarbete C byts, utöver priser, ettårs prognoser, kostnadsdata,
information om hur stor del av omsättningen kunden utgör hos
leverantören, beläggningen hos leverantören och information om
leveranser. Det finns vissa krav från kundens sida att leverantören ska visa
viss information. Leverantören menar att det är en balansgång mellan hur
mycket information man bör och inte bör visa. Information som
leverantören aldrig skulle släppa är dess kunskapsbank, de lämnar inte bort
sin kompetens.

Information som skulle vara önskvärd av kund är långsiktig information
om till exempel strategier. En förutsättning för att ett informationsutbyte
överhuvudtaget ska komma till stånd från leverantörens sida är att man vet
att man kan lite på den andra parten. Kunden visar enbart den information
som leverantören behöver för att klara uppgiften på bästa sätt. För att visa
information kräver kunden att det ska tillföra samarbetet något att visa den
för leverantören.

Figuren nedan syftar till att tydliggöra vilken information som delas i de
undersökta samarbetena.
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Figur 2: Information som delas i samarbete A, B och C
Källa: Egen illustration

4.4.2 Hur tas informationen fram?

I samarbete A sker det ett omfattande informationsutbyte i samband med
regelbundna projektmöten, men det skickas även en hel del information via
mail alternativt ges per telefon. Leverantören har inte tillgång till kundens
interna informationssystem, vilket han ibland ser som en nackdel. Han
säger vidare att de har redovisningsskyldighet gentemot varandra. Den
mesta informationen som kunden efterfrågar tas fram direkt ur
leverantörens MPS-system (Material- och Produktionsstyrningssystem).
Där ur tar de fram vad saker och ting kostar.

Det sker ingen anpassning från leverantörens sida av den information som
ges till kunden. Det har inte kunden framfört några önskemål om, de vill
enbart ha fakturakopior och faktureringsunderlag. Däremot har
leverantören fått tillsätta ytterligare en tjänst som bara har hand om all
fakturering och fakturor till bara den kunden. Detta gäller till stor del för
den personal som leverantören hyr ut till kunden.

Leverantör
A

Kund A

Priser
kostnader
leverantörsavtal
nya projekt
produktionsplaner
tekniska specer

Leverantör
B

Kund B

Priser
kostnader
efterfrågeprognoser
efterfrågeavvikelser
komponentval
produktionskapacitet
leveranser
fel
vissa produktionsplaner

Leverantör
C

Kund C

Priser
kostnader
ettårsprognoser
beläggning
kunds del av oms.
hos leverantör
leveranser
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Informationen i samarbete B skickas främst via mail. Det sker även ett
omfattande utbyte av information i samband med de dagliga kontakterna
parterna emellan. I avtalet är det bland annat beskrivet vilka personer inom
företaget som är bemyndigade att lämna uppgifter och även vad som är
sekretessbelagt. Sedan flödar order och orderbekräftelser via EDI.
Prognoserna som skickas i princip varje vecka skickas via automatfax, det
vill säga, de skickas direkt från kundens system och blir ett fax hos
leverantören, hos kunden kommer det aldrig ut något papper. Leverantören
säger att mycket av informationsutbytet går på rutin.

”Ja, rutinmässigt skickar vi prognoser, prognosriktighet, felstatistik,
[produkt]statistik och gällande prislista för den kan ju uppdateras med
jämna mellanrum. Så det finns rutiner kring nästan allting.”

Business Developer, Leverantör B

Informationen i form av prognoser bearbetas separat för leverantörens
räkning såtillvida att kunden har prognoser på hur mycket de kommer att
sälja av en viss produkt i helhet och sedan bryts den ned till mindre
beståndsdelar för leverantören, men prognoserna som helhet finns redan i
kundens existerande system.

Kunden säger att de inte har påverkat leverantören med avseende på deras
kalkylsystem. Men leverantören säger att de till viss del har anpassat sina
kalkylsystem efter kunden. Inte när det gäller på vilket sätt de räknar, men
då det gäller hur kostnader bryts ned och vissa saker ska redovisas separat.
Leverantören uppskattar det till att 60 procent av informationen som
kunden erhåller bearbetas i någon form innan den skickas och 40 procent
skickas obearbetad. Hos leverantören har de ett produktionssystem i vilket
de kan skräddarsy rapporter efter kunders önskemål.

I samarbete C delas mycket information per telefon, men även i möten
mellan personer i relationen. För att lägga order används fax. Det finns
standardisering av utbyte av information i den bemärkelsen att prognoser
om kundens efterfrågan byts en gång i månaden. Leverantören har byggt
upp ett separat kalkylsystem för redovisningen som sker till kunden.
Leverantören har alltså anpassat sitt kalkylsystem för kunden. Kunden ger
information om prognoser en gång per månad. Ungefär 80 procent av den
informationen som kunden efterfrågar är av den karaktären att leverantören
kan ta den direkt från redan existerande system, medan 20 procent måste
granskas noggrannare och bearbetas i någon i någon form innan.
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4.4.3 Insyn i interna system och redovisning

I samarbete A förekommer det ingen direkt insyn i respektive parts interna
redovisning förutom prissättningskalkyler.

I samarbete B säger kunden att det förekommer en viss insyn i
leverantörens interna redovisning i form av vissa kalkyler, dock i en något
modifierad form. De har inte full insyn i, eller är direkt kopplade till, den
interna redovisning. Leverantören säger att kunden inte har direkt tillgång
till deras interna redovisning, men att de har rätt att titta i systemen om de
vill. Omvänt har inte leverantören tillgång till kundens interna system.
Detta är enligt kunden beroende på att det inte finns någon anledning till
det. Om det skulle finnas ett behov av det så skulle de få diskutera det, men
det är inget som någon begärt att se. Däremot när det gäller databaser med
mer teknisk information finns det ett antal personer hos leverantören som är
direktkopplade.

I samarbete C har tar ingen part del av den andres interna redovisning.
Däremot har de personer som är anställda hos leverantören, men som sitter
på plats hos kunden, tillgång till kundens interna system.

I tabellen nedan återfinns en sammanställning av rubrikerna 4.4.2-3 för att
tydliggöra diskussionen ovan.

Samarbete A Samarbete B Samarbete C
Hur byts
informationen?

På möten, mail och
per telefon

Möten, mail, telefon,
avtal, EDI, fax

Möten, telefon, fax

Vilka system tas
den ifrån?

MPS-system Kalkyler, prognoser,
produktionssystem

Kalkyler, prognoser

Sker det någon
bearbetning?

Nej, men tillsatt en
till tjänst

Ja, 60 procent
bearbetas

Ja, 20 procent
bearbetas

Insyn i interna
redovisningen?

Nej Ja, i vissa kalkyler,
databaser

Nej

Tabell 4: Sammanställning av rubrikerna 4.4.2-3
Källa: Egen illustration
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4.4.4 Användningsområden för informationen

I samarbete A används informationen till prissättning,
kapacitetsberäkningar, budgetar, personalåtgång samt vilken kompetens
och vad för typ av personal som behövs. Vid prissättning visar leverantören
all kostnadsdata med tillhörande påslag. Påslagen har de mer eller mindre
gemensamt kommit fram till i förhandlingar.

”Från början bestämdes det mer eller mindre gemensamt hur mycket påslag
vi skulle ha. Dom är måna om att vi ska finnas kvar som leverantör. En del
utav alltihop det här ska vi naturligtvis ha i vinst och vi konstaterade väl
ganska snabbt vad vi tyckte var skäligt och dom tyckte inte det var oskäligt.
Nu har vi en diskussion vad gäller reservdelar, hur mycket extra ska vi
plocka ut, och där har vi presenterat det här för de olika projektledarna för
projektet och dom har inte tyckt det är oskäligt så här långt. Dom är
medvetna om vad vi har för prisbilder.”

Produktionstekniker, Leverantör A

Det skulle, enligt leverantören, kunna förekomma situationer då kunden går
in och försöker pressa kostnaderna, men han säger även att de har ett
förhållande i vilket de tror på varandra och säger att det är förklaringen till
att det inte har hänt hittills. Den vinst som har uppkommit tack vare
samarbete är inget som mäts, än så länge. De vet inte heller vilken part som
tjänar mest på samarbetet. Däremot om det är så att leverantören har
lyckats förhandla sig till bättre inköpspriser så delas detta i någon form,
alternativt får kunden ta hela rabatten. Hur risken delas är något som styrs
av avtalet i form av garantiåtaganden med mera, men exakt hur detta sker,
eller kommer att ske, inte leverantören i dagsläget i och med att avtalet
håller på att tas fram i skrivande stund.

I samarbete B används informationen till prissättning, för att kunna
reducera kostnader, alltså kostnadskontroll, för att beräkna pålägg, till
budgetarbete, för att effektivisera, vid godkännande av leverantörens
leverantörer samt vid kvalitetsproblem på komponenter. De rullande
prognoser som leverantören får från kunden ligger till grund för
leverantörens budgetar.

Leverantör B är helt öppen med kostnadsdata vid prissättning och de har
gemensamt diskuterat fram vilket påslag leverantören ska använda sig av.
De arbetar med att göra löpande kostnadsreduceringar, så att produkten ska
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bli billigare och billigare under dess livslängd. Initiativet till att arbeta med
ständiga kostnadsreduceringar togs av kunden. Till största delen är det upp
till leverantören själv att hitta dessa möjligheter till kostnadsreduceringar.
Det kan dock förekomma ett samarbete mellan leverantören och kunden då
det gäller att hitta alternativa och billigare komponenter.

Det kan hända att kunden säger till leverantören att vissa kostnader ser
onödigt höga ut. Kunden gör löpande jämförelser med andra leverantörer.

”Jo, men det är ju så att marknaden bestämmer vad priset ska vara, sen så
får vi väl se till att vi hamnar på den nivån.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

”Vi har en pågående prisreduktionsmodell. Det står i våra kontrakt att vi
ska arbeta med att säkerställa billigare tillbehör och vi har diskussioner.
Och i våra uppföljningar, som vi har, kommer det upp. Speciellt om de
tycker att priserna är för höga, men det är ju sällan så att de går till någon
annan med just den grejen därför att det var för dyrt. Så funkar det ju inte.
Utan de kollar att vi liksom håller oss på spåren. Vi har kommit överens om
en modell och då kollar de gärna att det är så.”

Business Developer, Leverantör B

Det som kunden mäter i samarbetet är exempelvis ledtider,
leveranssäkerhet, fel i produkter och rationaliseringseffekter. Detta är dock
inget som är specifikt för den här leverantören utan något som mäts
generellt. Därvid kan kunden få en bild av vad intjäningen av samarbetet
ger. Leverantören mäter sina marginaler väldigt noga, att de får ut sina
procent. Om vad kunden tjänar på samarbetet säger leverantören:

”Det är inte så enkelt. Det är svårt att jämföra vad det kostar att producera
de här grejerna i år jämfört med vad det skulle ha kostat att producera dem
om de hade haft fabriken kvar i år. Det är en svår siffra och det är den
siffran de ska jämföra det med. För de kan ju inte jämföra med vad det
kostade att producera dem i fjol. För då kanske något annat förhållande
gällde. Så det är en svår situation för [kunden] att se om det lönar sig. Vi
ser ju om vi har tjänat pengar.”

Business Developer, Leverantör B

Hur risken fördelas i samarbetet regleras genom avtal. I samarbete B står
var och en för de uppgifter som de kan påverka, som de lämnar till motsatta
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parten även om mycket är reglerat i deras avtal såsom garantiansvar,
felansvar, betalningsansvar med mera. Om det är så att leverantören
förhandlar till sig bättre pris gentemot sina leverantörer får kunden genast
det. Oftast får de hela prisreduceringen, men om leverantören har lagt ner
mycket arbete för att denna reducering ska komma till stånd vill de ha
betalt för det arbete som de har lagt ner.

”Men om man har en lösning och vi genom att lägga ner lite arbete hittar
ett bättre sätt att producera det på, då tar vi betalt för vårt arbete genom att
dela på vinsten. Eller så får de betala allt vårt arbete och får hela vinsten.
Men om komponentpriset sjunker med några hundra får de alltihop, det är
inget att dela på.” […] ”Men den här vinsten som vi får, den extra vinsten,
den delar vi på tills vi känner att vi har fått betalt för den arbetsinsats vi har
gjort. Sen får de hela vinsten. Ofta heter det så att vi tar vinsten i tre
månader och sedan får de den forever. Det är sådana dealar man kan göra.
Det beror lite på hur man kommer överens.”

Business Developer, Leverantör B

”Målet är att priserna ska gå ner, att kostnaderna ska gå ner över tiden. I
det ingår även bättre priser på komponenter. Det kan vara så att våra
volymer har ökat så mycket att det blir mycket billigare att köpa av den
anledningen. Och sånt vill vi ha del av.”

Leverantörsutvecklare, Kund B

I samarbete C används främst den delade informationen vid prissättning,
till kostnadskontroll och vid budgetarbete. Vid prissättning visar
leverantören kostnadsdata helt öppet, något som bygger på förtroende, och
de använder sig av fasta priser. Kunden går inte in och pressar priserna för
de är uppbackade av kalkylsystemet. Däremot arbetar leverantören med
löpande kostnadsreduceringar. De arbetar mot kostnadsmål som är uppsatta
av kunden, men även mot interna kostnadsmål. Leverantören försöker
åstadkomma lägre kostnader i samarbete med sina leverantörer. Om det är
så att leverantören får prisreduceringar av sina leverantörer sker det en
delning av dessa, såtillvida de har någon betydelse, femöringar redovisas
inte. Prisdelningen går till som följer:

”Ibland kan dom säga att vi tar hälften av prisreduceringen under det
närmaste året och sen fullt ut då nästa år, det är ett sätt. Man sätter ofta ett
mål, ett kostnadsmål, och försöker uppnå det målet och då krävs det en
insats från båda parter. Om andra leverantörer kommer in med prisbilder
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och om vi har en dialog med tredje part är det naturligtvis öppna kort. Men
däremot om det är nån plåtbit som vi köper in härborta, då lägger vi in det i
vår marginal.”

VD, Leverantör C

Den vinst som uppkommer tack vare samarbetet mäter leverantören hela
tiden mot marginalen. Målet är att den hela tiden ligger i balans. De arbetar
både efter externa kostnadsmål, uppsatta av kunden, och interna
kostnadsmål. Det mervärde som uppkommer tack vare samarbetet utgörs
bland annat av låga marknadsföringskostnader. Riskdelningen i samarbetet
regleras i avtalet parterna emellan. Leverantören säger att den store
vinnaren av den här kedjan är deras kund, i och med att de sitter högst upp.

För att tydliggöra vad den information som delas i de tre
samarbetsrelationerna återfinns detta i figuren nedan.

Figur 3: Användningsområden för information i A, B och C
Källa: Egen illustration

4.4.5 Vart är samarbetet på väg?

Om framtiden säger Leverantör A att han tror att de kommer att få ett ännu
tätare samarbete med kunden. Han tror även att mer information kommer
att bytas parterna emellan.

”Mycket av samarbetet består av personliga kontakter och så är det
överallt. Rätt kontakter skapar ett mer intimt samarbete.”

Produktionstekniker, Leverantör A
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Kunden i samarbete B tror att samarbetet kommer att utvecklas och
förbättras ytterligare i framtiden. Leverantören tror att allt fler enheter hos
kunden kommer att outsourca. Han tror att det kommer att bli mer
samarbete i den bemärkelsen att det blir fler områden inom vilka ett
samarbete kommer att ske. Vidare säger leverantören:

”Jag tycker allt att samarbetet går bra med [kunden], det tycker jag. Det
här sättet att arbeta i industrin tycker vi är bra och vi tror att det kommer
att bli mer och mer så. Det baseras väldigt mycket på etik, det tror jag. Att
man litar på varandra, att man har valt en partner som står för vad han
säger. Jag har sagt det många gånger, att jag inte kan arbeta med någon
som inte litar på mig.”

Business Developer, Leverantör B

Leverantör C säger följande:

”…ett mycket mer nära samarbete med en kund kräver mycket större
information fram och tillbaka, och det är jätteviktigt. För deras del gäller
det att säkerställa deras leveranstid gentemot slutkund.” […] ”Det som
kommer nu är framför allt det att man kan hämta mycket mer information,
eller köpa/sälja, via portaler. Det kommer nog om några år [finnas] en
[kund-]dörr in till vårt system för att [de ska kunna] kolla vad vi håller på
med, och likaså kommer vi kunna hämta information ifrån dom, det kan jag
tänka mig.”

VD, Leverantör C
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5 ANALYS

5.1 Samarbetsrelationerna

I teorierna står det att läsa att en förutsättning för ett företag att utveckla ett
närmare samarbete med sin kund alternativt leverantör är att parterna ser
möjligheter till vinster. Detta är något som samtliga parter i de studerande
fallen anger som anledning till att de utvecklade ett närmare samarbete med
motparten. Ytterligare anledningar till att utveckla ett närmare samarbete
kan vara en brist på kunskap inom det egna företaget, men detta är
ingenting som de i de studerade företagen säger har varit fallet.

Däremot har de utvecklat ett samarbete som innebär att de studerade
kunderna utnyttjar leverantörens tjänster i och med att de låter leverantören
sköta delar av eller hela tillverkningen. Detta leder till att kunden kan lägga
sina resurser på andra aktiviteter, så i det fallet går det att tala om att
kunden vill erhålla nya processer eller teknologi. Det är troligt att kunden
inte skulle ha lagt ut tillverkningen om de inte trodde att de skulle tjäna på
det och att leverantören kunde sköta tillverkning på ett billigare sätt.

I de tre relationerna vi har studerat handlar det om samarbeten mellan två
parter; leverantör och kund. Det kan jämföras med Harlands95 första
interorganisatoriska dimension i ”supply chain management”. Vi har inte
identifierat något kedjetänkande förutom i det avseendet att kunden till viss
del hjälper leverantören med deras val av leverantör och i vissa avseenden
upprättandet av avtal med leverantörens leverantör. Det är de specifika
samarbetena som är i fokus och inte en kedja bestående av aktörer från
råvara ut till slutkund.

5.2 Kund- och leverantörsrelationer

Under denna rubrik använder vi oss av Sakos96 huvuddrag för ACR och
OCR för att förklara vilken struktur kund- och leverantörsrelationerna har. I

                                          
95 Harland, (1996)
96 Sako, (1992)
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samtliga samarbeten förekommer ett relativt högt beroende i den
bemärkelsen att beroendeundvikande kan sägas ha låg prioritet. Detta trots
att både leverantörerna och kunderna säger att de har andra aktörer att
vända sig till. Men en leverantör kan ha flera kunder och ändå ett stort
beroende i en viss relation. Kunderna har flera leverantörer, men det är inte
med alla som de har utvecklat ett närmare samarbete. Det finns flera
områden inom vilka beroende i samarbetena har skapats, och detta
förklaras utförligare längre fram i analysen. Av detta drar vi slutsatsen om
att huvuddraget ”affärsberoende” är mer åt OCR än ACR-hållet för
samtliga tre relationer.

Budgivning kan förekomma i samarbete A, men i och med att leverantören
sitter med i planeringsmöten hos kunden har båda parterna alltid en god
uppfattning om vilken leverantör som kommer att få kontraktet redan
innan. Ofta har de redan på ett tidigt stadium bestämt sig för att de ska
använda sig av leverantör A. Även i samarbete B och C kan det förekomma
budgivning, men ofta får en av de leverantörer, med vilka kunden har ett
närmare samarbete, kontraktet. Priserna är förutbestämda i samarbete A
och B i den bemärkelsen att påslag är framförhandlade redan innan. Det
slutgiltiga priset beror dock på vilka kostnader som projektet för med sig,
vilket betyder att det slutgiltiga priset inte är bestämt redan innan. I
samarbete C använder de sig av fasta priser, vilket innebär att priset är
bestämt i förväg. Vi anser att detta tyder på ett huvuddrag gällande
”orderproceduren” som går mot OCR i samarbete A och B och ett mitt
emellan i samarbete C. Vi tycker att samarbete A har mer inslag av OCR än
samarbete B.

Livslängden på samarbetet fortsätter i samtliga fall även bortom det för
stunden rådande kontraktet. Det finns en ömsesidig långsiktighet i
samarbetena mellan leverantörerna och kunderna, något som tyder på
OCRs huvuddrag för beräknad ”livslängd på affären”. I samtliga
samarbeten finns det detaljerat skrivna kontrakt, men i samarbete A är det
lite oklart hur det ser ut i och med att de håller på att ta fram ett ramavtal.
Dock säger samtliga respondenter att kontrakten sällan används. Kontraktet
används enbart då problem och tvister inte kan lösas på annat sätt. Men det
faktum att det finns ett skrivet och detaljerat kontrakt tyder på ACR för
huvuddraget ”dokument för utbyte”. Men i och med att det sällan används,
går det att identifiera inslag av OCR.
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Då det gäller kontraktsenlighet finner vi samarbetena mer åt ACR i och
med att de har ett detaljerat kontrakt. Dock ser vi även här tecken på att det
kan förekomma enskilda lösningar från fall till fall, vilket tyder på att det är
på väg mot mer OCR. I samtliga samarbeten använder de sig av skrivna
order och dessa skickas och erhålls innan produktionen startar hos
leverantören. Detta är något som tyder på ACR för huvuddraget
”contractual trust”. I samarbete A sker dock förändringar i produktionen
ibland enbart efter muntlig kommunikation från kunden, vilket tyder på
inslag av OCR. I samarbete B sker även förändringar skriftligt. Detta visar
att samarbete B har starkare koppling till ACR än A då det gäller detta
huvuddrag.

Huruvida kund A bara har en leverantör kan vi inte säga i detta fall. I
samarbete B och C har kunderna flera leverantörer som konkurrerar med
leverantör B och C. Dock förekommer det ett affärsberoende från
leverantörernas sida. Vi tycker även att det till viss del förekommer en
”goodwill trust” i relationerna som tar sig uttryck i viljan till långsiktighet
och att kunden uppfyller leverantörens förväntningar. Det framkom i
intervjuerna att det förekommer en vilja att göra sitt bästa för den andra
parten. Dessa faktorer pekar mot OCR, förutom att kunden har fler
leverantörer, vilket för med sig att samtliga samarbeten är mer OCR sett till
huvuddraget ”goodwill trust”.

I samarbete A har mått på leveranssäkerhet inte förekommit, däremot
kontrollerar kunden graden av felaktiga produkter. Leverantören tror dock
att leveranssäkerheten kommer att börja mätas i större utsträckning inom en
snar framtid. I dagsläget, då leveranserna inte i någon större utsträckning
inspekteras, tyder det på OCR. I såväl samarbete B som C mäts och
inspekteras leveranser noga. Detta indikerar på ACR för huvuddraget
”competence trust”. Dock förekommer det samarbete mellan leverantör och
kund då det gäller kvalitetssäkring. Något som ska tyda på OCR. Detta för
med sig att vi placerar in samtliga samarbeten mitt emellan ACR och OCR.
Om man ser till definitionen av ”competence trust”, tycker vi att det
förekommer i och med det faktum att kunden väljer att lägga ut delar av
tillverkningen hos leverantören. Det skulle nog inte ske om kunden inte
trodde att leverantören var kompetent nog att klara sin uppgift.

Då det gäller teknologiöverföring och utbildning sker den för att
leverantörerna ska kunna utföra de uppgifter som kunden kräver. Aktörerna
befinner sig långt fram i teknologiforskning och för att leverantören ska
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klara av delar av tillverkningen krävs det överföring av teknologi och
utbildning av personal. Det förekommer även överföring av teknologi i
samband med att leverantören har personal på plats hos kunden. Huruvida
all teknologi är fullt betald är svårt att uttala sig om vilket tyder på OCR.
Men samtidigt skulle nog inte kunden, alternativt leverantören, föra över
teknologi eller utbilda om de inte tyckte att de fick betalt för det. Detta
tyder mer på ACR. Gällande detta huvuddrag anser vi att de befinner sig
någonstans mitt emellan ACR och OCR.

Det förekommer frekvent kontakt mellan personal på olika nivåer mellan
parterna i samtliga samarbeten. Detta är ett av huvuddragen i
”kommunikationskanaler och intensitet” för OCR. Kontakten kan även
sträcka sig bortom den direkta affären i och med de personliga relationer
som leverantörerna och kunderna anser att de har byggt upp hos varandra. I
samtliga samarbeten är riskdelningen reglerad i avtalet, vilket innebär ACR
för huvuddraget ”riskdelning”.

I samarbete A och B har de 5 huvuddrag av OCR, 4 ACR och 2 som vi
placerar in mittemellan de båda. Gällande samarbete C ser fördelningen ut
som följer; 4 OCR, 4 ACR och 3 blandningar mellan de båda. Detta tyder
på att samarbetena är mer åt OCR än ACR, men de är inte fullt utvecklade
OCR. Anledningen till att vi placerar in även C mot OCR är att det i ACR
huvuddragen förekommer inslag av OCR i större utsträckning än det
omvända förhållandet. Mellan företagen finns det alltså ett högt ömsesidigt
beroende, vilket tyder på att de inte har full kontroll över sin egen situation
och således även OCR. I relationerna finns det ett högt ömsesidigt
förtroende och en långsiktighet.

5.3 Samordningsmekanismer

Priset är i detta fall inte tillräckligt för att bestämma hur en transaktion ska
ske. Inom respektive företag sker samordningen genom hierarki, det vill
säga, genom planering och auktoritet. Då det i relationerna inte
förekommer ett ägandeförhållanden så är inte samordning mellan företagen
genom hierarki möjlig i dessa fall. Samordningen eller koordineringen av
de ekonomiska aktiviteter och transaktioner sker i samtliga fall mellan
företagen till stor del genom samverkan. Detta innebär att företagen kan
begränsa transaktionskostnaden och risken för att motparten inte ska agera
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enligt marknadens oskrivna regler samt den inflexibilitet som råder vid
hierarkisk samordning inför nya typer av transaktioner.

I relationerna förekommer det inte, som vi har uppfattat, någon
opportunism. Om det skulle uppdagas ett opportunistiskt beteende av
någon part skulle de troligtvis säga upp samarbetet. Parterna i relationen
har andra aktörer att vända sig till om den ena parten skulle missköta sig.
Leverantören i relation C menar att om kunden beter sig på ett icke
önskvärt sätt så blir de tvungna att säga upp samarbetet.

Samtliga parter anser att kunden har det största inflytandet i samarbetet.
Ingen av parterna i de tre samarbetena har någon intention att byta ut den
andra parten i första taget. I och med det utvecklade samarbetet är
kostnaderna för att söka ny leverantör eller kund stora. I de tre relationerna
anser vi att det finns en vilja till långsiktighet i och en vilja att fortsätta
samarbetet från båda parterna. Detta framkommer bland annat både i
uttalandena om framtiden samt det faktum att de genomför gemensamma
investeringar, vilket tyder på att de är villiga att investera i samarbetet.

5.4 Samarbetsrelationers inverkan på ekonomisk
styrning

5.4.1 Bindningar och beroende

I de tre studerade relationerna förekommer det, som bland annat nämnts
under avsnitt 5.2 kund- och leverantörsrelationer, ett ömsesidigt beroende.
Detta i form av såväl operativa som sociala kopplingar. De operativa
bindningarna uppkommer i och med att företagen presterar något för
varandra. I våra fall har kundens tillverkning lagts ut hos leverantören,
vilket binder kunden till en större grad än leverantören då kompetensen till
större grad besitts av leverantören. Det uppstår även en bindning, från båda
partnerna, i form av den kunskap kunden och leverantören för över till
varandra. Kunden binds även av att de äger lager som finns på plats hos
leverantören (ej i C) i det avseendet att det är kunden står för kapitalet.

Ytterligare bindning för kunderna är att leverantörerna använder
produktionsspecifik utrustning som ägs av kunden (ej i A). Detta skulle
även kunnat utgöra en bindning från leverantören om



61

produktionsutrustningen inte var kundspecifik. Ännu större bindning från
leverantörens sida skulle det ha blivit om leverantören själv ägde
kundspecifik produktionsutrustning. Detta för att leverantören vid en
eventuell upplösning av relationen i så fall skulle ha investerat pengar i en
oanvändbar utrustning.

De gemensamma investeringar i EDI som har skett i samarbete B binder
båda parter till samarbetet i och med att det är något som båda parter har
investerat i som är något som specifikt kan användas i denna relation. De
samarbeten som förekommer i och med förändringar i design (ej i A) och
maskinutveckling (endast i C) skapar ytterligare bindningar mellan
parterna. Det faktum att leverantören hyr ut personal till kunden leder till
att det skapas personliga relationer och bindningar mellan personer på de
båda företagen. Genom dessa personer har det även skapats ett förtroende
mellan företagen. Detta förtroende är en social koppling och skapar ett
beroende mellan parterna i samarbetet.

I en relation där kund respektive leverantör står för en stor del av den
andres omsättning läggs det ytterligare bindning till samarbetet. I våra fall
utgör kunderna en större del av våra leverantörers omsättningar vilket gör
att det är svårare för leverantörerna att bryta upp samarbetet. Om det skulle
ske en uppbrytning av samarbetet skulle det leda till stora direkta och
negativa effekter på leverantörens ekonomi. Ytterligare en faktor som har
påverkan på hur bundna parterna är till relationen är antalet alternativa
aktörer de har att vända sig till. Om de har få alternativa aktörer ökar
beroendet. Samtliga respondenter har sagt att de har andra aktörer att vända
sig till, vilket leder till att detta inte bör påverka bindningen i dessa fall.

I ovanstående diskussion framkommer det att det finns bindningar till
varandra i samarbetet. Dessa bindningar leder till att det är svårare för
aktörerna att bryta samarbetet. Både leverantörerna och kunderna i de
undersökta fallen har bindningar till den andra parten. Utöver bindningarna
har även beroenden skapats i och med det förtroende som finns mellan
företagen i de studerade företagen.
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5.4.2 Utbyte av information och systematisering

Vi har konstaterat att det är fråga om mer OCR-liknande förhållanden och i
dessa ska det, enligt Sako97, förekomma en intensiv och frekvent
kommunikation och utbyte av information. Detta är även något som
Nilsson98 påpekar torde vara vanligt i närmare samarbeten. I de av oss
studerade relationerna förekommer det ett utbyte av information om till
exempel priser, kostnader, prognoser, komponenter, leveranser och
produktionsplaner. Utbytet och kommunikationen sker i våra fall, som vi
tidigare konstaterat, frekvent mellan parterna.

Den ekonomiska informationen i de studerade samarbetena skapas bland
annat av de system som respektive företag innehar såsom datasystem och
MPS-system. Önskemål finns om att i framtiden kunna ha direkt tillgång
till varandras system, framför allt när det gäller tekniska databaser. I stort
sett får respektive parter idag redan all information som de begär. En viss
del av informationen måste dock omarbetas för att kunna lämnas till
motparten. Informationen bearbetas för att bli mer användbar för den andra
parten, exempelvis gällande prognoser som måste brytas ner på
komponentnivå innan den ges till leverantören. Detta tar dock tid och
resurser i anspråk för respektive part, vilket borde kunna effektiviseras i
framtiden om systemen blev mer tillgängliga för båda parter.

Ekonomisk information skapas, utöver i system, även i möten mellan parter
i ett samarbete. Daglig kontakt tycks inte vara ovanligt och är något som
förekommer i samtliga samarbeten. Dessa möten skapar i sig en bindning i
det att de människor som finns i dessa möten skapar personliga relationer
mellan sig och därmed mellan företagen. Mötena sker personligen, per
telefon, per fax och per e-mail och mellan personer på olika nivåer i
företagen. En av de intervjuade nämner att viss information inte lämnas ut,
inte på grund av att den skulle vara hemlig, utan för att det skulle ta för
mycket tid i anspråk att använda den. En koppling till detta uttalande kan
göras till ”information overload” det vill säga att för mycket information
skickas emellan parterna vilket för med sig att den inte hinner arbetas
igenom.

                                          
97 Sako, (1992)
98 Nilsson, (1998)
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5.4.3 Informationens användningsområden och problemlösning

Informationen som byts mellan företagen används framför allt vid
prissättning, budgetarbete och kostnadskontroll. I ACR förhållanden
uppstår det inga problem vid prissättning då detta styrs genom
marknadsmekanismen och villkoren bestäms enbart av den enskilda
transaktionen. Vid prissättning i ett OCR uppkommer det problem i och
med att fler faktorer behöver tas i beaktande. Företagen kan då inte enbart
sätta pris för att optimera sin egen situation utan det behöver ske en
optimering sett ur samarbetet som helhet. När två parter samarbetar, kanske
inte alltid det bästa för samarbetet innebär att de två parterna bör optimera
sin egen situation. Tillvägagångssättet för prissättning har skilt sig åt i våra
studerade fall. Två av samarbetena använder sig av gemensamt framtagna
påläggsatser, medan ett använder sig av fasta priser. Ett återkommande
fenomen verkar dock vara att leverantörerna är helt öppna med att visa sina
kostnader för kunderna.

Då kunderna har tillgång till leverantörernas kostnadsdata har de även
möjlighet att gå in och säga att de tycker de verkar orimliga, dock är detta
bara något som är möjligt men som sällan görs av kunderna. Däremot
arbetar leverantören efter ett av kunden uppsatt mål för hur stora
kostnadsreduceringar som denne ska genomföra varje år. Sedan ligger det
alltså till stor del på leverantören själv att finna dessa kostnadsreduceringar.
Vi har dock sett en viss inblandning från kundens sida i samarbete B i form
av att kunden tillsammans med leverantören försöker hitta billigare
alternativa komponenter. Kostnadseffektivitet uppnås således till stor del
genom att kunden sätter upp mål som ska utföras av leverantören.

Samtliga intervjuade använder information från den andra parten i sitt
budgetarbete. Leverantörerna använder sig av de prognoser de får av
kunderna för att kunna ställa upp sin budget. Kunderna använder den
information de får av leverantörerna om de kalkylerade priserna på
produkterna i sitt budgetarbete. Ingen av relationerna har dock ställt upp en
gemensam budget för projekten innan de utformade separata budgets. Om
detta hade gjorts kunde de kanske ha använt denna för att följa upp
projekten. I dagsläget har de inga gemensamma system eller metoder för att
följa upp projekten som helhet utan enbart någon form av kontinuerliga
uppföljningsmöten för samarbetet.
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Den del av ekonomistyrningen som tycks mest påverkad av samarbetena är
kalkyleringen. Det är inom kalkyleringsområdet som främst leverantörerna
har gjort mest ansträngningar till att närma sig och anpassa sig efter
kunden. Här kan paralleller dras med en studie gjord av Nilsson99 som
pekade på att en leverantör helt fick anpassa sina kalkylsystem efter
kunden. De har alltså löst problem med kostnadsberäkningar såtillvida att
leverantören har gjort anpassningar efter kundens önskemål. Här har
företagen även löst problemen med hur en del av prissättningen ska ske
genom att leverantören anpassade systemen efter kunden.

Ingen av parterna i de studerade samarbetena hade någon utvecklad metod
för att mäta exakt vilken vinst eller mervärde som uppstår tack vare
samarbetet. I samarbete B förekommer det dock att kunden enskilt mäter de
rationaliseringseffekter samarbetet för med sig och genom det skapar de sig
en bild av vad de får ut av samarbetet. Företagen mäter sin vinst på samma
sätt som de gjorde innan de ingick i ett närmare samarbete, men inte hur
mycket vinst som uppkommer till följd av det utvecklade samarbetet. Båda
parter anser dock att de vinner på samarbetet, till exempel genom lägre
marknadsföringskostnader. De har till följd av detta ingen delning av de
vinster som uppkommer i samarbetet. De har således valt att företagen
själva får se till att de erhåller den vinst de anser är lämplig. I detta fall
innebär det att kunden vet hur mycket leverantören tjänar i och med att får
ta del av kostnaderna, men det omvända förhållandet gäller inte då kunden
inte delger leverantören vad de får i vinst i samarbetet.

Den vinst som uppkommer på grund av att leverantören kunnat pressa sina
priser utav någon av sina leverantörer delas olika i de olika samarbetena. I
vissa situationer tar kunden hela vinsten, i vissa delas den, och om vinsten
är av mindre karaktär tar leverantören den. Ofta finns det klara direktiv som
uppkommit genom förhandlingar som reglerar detta. I samtliga fall är det
så att kunden får det mesta av de kostnadsreduceringar som uppstår i
samarbetet, även när en kostnadsreducering har lyckats uppstå tack vare
leverantören. Förklaringen till detta är att det i avtalet finns inskrivet att
produkterna som leverantören säljer till kunden ska bli billigare över tiden.
Det som leverantören tjänar på samarbetet i faktiska pengar är de påslag
som parterna har kommit överens om, förutom i samarbete C där de
använder sig av fasta priser. Fastän leverantören i samarbete C använder
fasta priser får kunden de kostnadsreduceringar i form av lägre
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komponentpris från sina leverantörer. Detta ser vi dock inte som en
vinstdelning då det går att finna kopplingar till de löpande
kostnadsreduceringar som måste göras i samarbetena.

Problemen med hur risk ska fördelas i samarbeten har samtliga studerade
företag löst genom att de detaljerat har skrivit in i avtalet hur det ska ske. I
ett av samarbetena är principen för riskdelning att parter står för den risk
som de har störst chans att påverka till ett för båda parter korrekt resultat.

Ingen av leverantörerna oroar sig för att kunden skulle kunna agera
opportunistiskt. Detta skulle kunna ha sin förklaring i det som Sako100 säger
att en intensifierad kommunikation framkallar en förbindelse som i sin tur
skulle ge incitament för att inte bete sig opportunistiskt.

5.5 Integrerade ekonomisystem

Företagen har inte i någon större utsträckning försökt anpassa sina
ekonomisystem till varandra. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att det
är dyrt och tidskrävande att ändra sitt ekonomisystem. Två parter har gjort
förändringar i sitt kalkyleringstillvägagångssätt i form av att exempelvis
separera vissa kostnader i kalkylen. I båda fallen är det leverantören som
har gjort förändringen, vilket troligtvis kan härledas till storleksförhållandet
mellan parterna samt det faktum att kunden, enligt samtliga respondenter,
har mer inflytande i samarbetet. Parterna i samarbetena säger annars att de
godtager motpartens sätt att kalkylera.

Cullen et al101 har tidigare visat i sina case att båda parter i ett samarbete
förutsätter att informationsutbytet måste gå åt båda hållen i en relation. I
viss mån verkar det även förhålla sig så i våra intervjuade företag. De
intervjuade parterna anser att informationsdelningen är mer eller mindre
rättvis och att båda parterna lämnar ungefär lika mycket information. Vi
tycker dock oss kunna se att kunden får och kräver mer information än
leverantören. Kunden delar främst med sig information som de tycker att
leverantören har nytta av att se, medan leverantören delar med sig av den
information som kunden kräver. Dock anser vi att det samtidigt finns en
öppenhet från båda parter till att visa information för varandra och således
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att information flödar åt båda hållen. En viss princip av ”open book
accounting” och en tvåvägskommunikation är de enda två av de tekniker
som Cullen et al102 säger skapar konkurrensfördelar, som vi har identifierat
i de av oss studerade relationerna. Det har alltså inte förekommit någon
”target costing”, gemensamma budgets, översyn med hjälp av ”balanced
scorecard” eller delning av eventuella vinster och förluster. Införandet av
detta skulle kanske leda till att skapa ytterligare konkurrensfördelar.

Företag ingår, som vi tidigare nämnt, samarbeten av ekonomiska skäl, det
vill säga, för att företagen ser en möjlighet att effektivisera sin produktion
genom diverse funktioner. Framför allt framförde de studerade företagen
just vikten av att uppnå kostnadsreduceringar i relationen.

5.6 Viktiga nyckelfaktorer för framgång i samarbeten

I Whipple & Frankels103 studie om vad som krävs för att ett samarbete ska
lyckas, pekades på fem faktorer som starkt påverkar detta; förtroende,
senior management support, förmåga att möta förväntningarna, klara mål
och förenlighet med partnern. Våra studerade fall möter tre av dessa
faktorer helt klart vad gäller förtroende, förväntningar och förenlighet. Vi
har lite svårare för att uttala oss om ledningens support men kan tycka oss
se något av deras engagemang då även denna nivå i företagen möts i
samarbetet. Några klara mål för samarbetet har vi dock inte sett utan där
faller alla tre samarbetena. I stort förefaller dock våra studerade relationer
innehålla flera av de viktigaste faktorerna varför de åtminstone bör ha en
stabil grund att bygga vidare på. Däremot skulle de kanske kunna bli mer
framgångsrika om de i större utsträckning satte upp mål med samarbetet.

5.7 Förtroende och information

Samtliga respondenter säger att de har förtroende för den andra parten i
samarbetet och de anser även att detta är en viktig faktor i ett samarbete.
Förtroendet är både för de personer som de möter i samarbetet och för
företaget som helhet (ej i A). Butler Jr.104 har i en studie funnit att det
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byttes mer information mellan aktörer där ett förtroende förelåg. Huruvida
det förekommer ett större informationsutbyte tack vare förtroendet i våra
fall kan vi inte bevisa. Vi ser i alla fall tecken på att förtroende är en viktig
faktor för informationsutbytet i och med att respondenterna säger att
förtroende är en förutsättning för att visa information för den andre parten.

5.8 Information och långsiktighet

Samtliga parter visar en stark vilja och tro på sina samarbeten. Många delar
som kanske inte fungerar helt tillfredsställande idag finns det dock
framtidstro på. Alla parter verkar veta vad som borde göras för att få
samarbetet mer effektivt. Detta är dock något som skjuts på framtiden, ofta
på grund av tidsbrist. Faktorer som att det finns planer på att öppna portaler
gentemot varandra talar för att alla parter ser sina samarbeten som något
beständigt. Enligt Helpers105 klassificering av de fyra olika
leverantörsrelationerna strävar samarbetena åt Voice som innebär hög
långsiktighet och hög grad av informationsutbyte, dock anser vi inte riktigt
att de har nått dit än. Detta grundar vi på att det enbart till viss del ges
feedback på utformning av produkter och produktionsutrustning.

Långsiktigheten stöds även av det faktum att företagen antingen redan idag
har, eller har planer på att införa imorgon, ett flöde av efterfrågeprognoser
från kundens sida. Prognoser har en tendens att ändra sig relativt snabbt,
och en undran uppstår om felaktiga prognoser skulle kunna ha effekten att
förtroendet undergrävs.

5.9 Förtroende och kontroll

Helt blint litar inte företag på varandra och därför finns det avtal som
reglerar stora delar av samarbetet. I de studerade samarbetena finns det
ramavtal, som det inte tittas i så mycket i praktiken utan de finns där mer
som ett skyddsnät. Men även mer detaljerade kontrakt för respektive
produkt eller projekt. En förklaring till att parterna inte använder de skrivna
kontrakten kan vara det förtroende som finns mellan parterna. De kontroller
som förekommer i samarbetet är att leveranserna sker i rätt tid och mängd,

                                          
105 Helper, (1991)



68

att produkterna inte är felaktiga samt kostnadskontroller. Das & Teng106 har
i en artikel förklarat samspelet mellan förtroende och kontroll. I våra
relationer finns det både kontroll i form av detaljerade kontrakt, men även
ett ömsesidigt förtroende.

5.10 Cost management

Cooper & Yoshikawa107 genomförde en studie av inter-organisatoriska
förhållanden för att undersöka vilken slags information som flödade mellan
företagen. Munday108 liksom Cooper kunde urskilja framför allt att
leverantörerna visar stor del av sina kostnadsdata. Detta kunde vi urskilja
även i våra relationer, den part som får rätta sig efter den andre är
leverantören. Större delen av den ekonomiska information som delas är just
kostnadsdata och priser.
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6 Slutkommentarer
När närmare samarbeten utvecklas skapas bindningar och ett
beroendeförhållande mellan företag. Dessa bindningar och beroenden leder
till att en mängd problem uppstår och måste lösas. I utvecklade samarbeten
verkar företag gemensamt lösa problem med prissättning, gemensamma
investeringar, underlag för att kunna lägga budget samt riskdelning.
Däremot tenderar företag att inte mäta den vinst som uppkommer i
samarbetet och därmed löser de inte vinstdelning gemensamt. Vi har inte
sett någon tendens av företagen för att närma sig varandra vad gäller någon
gemensam budgetering utan endast att de använder delar av den
ekonomiska information som byts mellan företagen i sitt budgetarbete.

Den ekonomiska information som byts mellan företag i närmare
samarbetsrelationer utgörs främst av priser, detaljerade kostnader och
prognoser. De verkar ha en positiv inställning till att visa och dela med sig
av information till sin samarbetspartner. Däremot förefaller det finnas
motstånd till att låta partnern ha full direkt access till samtliga interna
system och redovisning. Företag verkar hellre lägga resurser på att bearbeta
informationen innan den skickas till den andra parten än en lösning med fri
tillgång. Informationen som delas tas bland annat fram ur företagens
datasystem och MPS-system. Den skapas, utöver i system, även i möten
mellan parter i ett samarbete. Möten mellan parter i samarbeten verkar ske
på olika nivåer och daglig kontakt tycks vara vanligt förekommande.

De främsta användningsområdena för informationen är prissättning,
budgetarbete och kostnadskontroll. Vid budgetarbetet använder kunden de
kostnadsdata som erhålls från leverantören och leverantören de prognoser
som tillhandahålls av kunden. Kostnadskontroll underlättas i utvecklade
samarbeten tack vare att leverantören öppet visar detaljerade kostnadsdata.

Generellt kan vi säga att den ekonomiska informationen som leverantörer
och kunder byter i utvecklade samarbetsrelationer används till att lösa de
problem som uppstår i dessa. Problem uppstår i sin tur genom de
bindningar som skapas till följd av operativa och sociala aktiviteter. Med
jämna mellanrum bör dock parterna stanna upp och utvärdera samarbetet
för att inte bli blinda. Det borde vara nödvändigt att värdera de minskade
kostnader som fås genom samarbetet och ställa de mot de faktorer som ger
företaget mindre rörelsefrihet med tanke på beroenden och bindningar.
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Bilaga 1

Inledningsfrågor

Vilken befattning innehar Du? Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Hur
länge har Du arbetat på företaget med dessa uppgifter, totalt på företaget?

Samarbetsfrågor

Hur länge har Ni haft samarbete med kund/leverantör?

Hur skulle Du vilja beskriva Ert samarbete med X? (långsiktigt, bra dåligt)
Vilken grad av samarbete har Ni? (djupt, flyktigt) Skiljer det sig från andra
leverantörer/kunder?

Har Ni något gemensamt mål med samarbetet?

Har Ni ett skrivet kontrakt? Hur detaljerat är kontraktet? Används kontraktet?

På vilka områden samarbetar Ni? Sitter Ni ner gemensamt och diskuterar? I så
fall om vad? Har Ni några gemensamma funktioner såsom till exempel
marknadsföring, kundvård)

Vem tog initiativet till att utveckla ett närmare samarbete?

Vilka orsaker har Ni till att utveckla ett samarbete? (konkurrens,
produktutveckling)

Vilka för- respektive nackdelar ser Ni med ett närmare samarbete/ att utveckla
ett närmare samarbete?

Vem anser Ni har det största inflytandet/mest påverkbarhet i samarbetet? Spelar
storlek och styrka någon roll för samarbetet?

Hur utvärderas samarbetet? Har Ni någon kontinuerlig uppföljning om hur
samarbetet fungerar?



Hur effektiviseras samarbetet? Hur sker förbättringar i samarbetet? Hur läggs
förslag till förbättringar?

Finns andra aktörer att vända sig till?

Förtroende

Känner Ni förtroende för kunden/leverantören? (låg/hög grad) Är förtroendet
personbaserat, för organisationen, har det uppkommit tack vare långsiktighet)
Ser Ni några risker med att ha förtroende? Uppfyller de Era förväntningar? Gör
de mer än vad Ni förväntar?

Hur uppnås förtroende i relationen med kund/leverantör? Vad menar Ni med
förtroende i ett närmare samarbete? Hur har detta förtroende skapats
(utvecklats)?

Information

Hur ofta har Ni kontakt med X? Hur sker kontakten? Är det lagom mycket
kontakt? Vem tar kontakten? Hur ofta besöker Ni respektive besöks av X?

Hur många och vilka personer har kontakt med X? På vilken nivå? Vem byter
den mesta informationen?

Har Ni något ömsesidigt utbyte av ekonomisk information med kund/leverantör?
Vilken information byter/ visar Ni med/för kund/leverantör? Byter Ni mer
information än marknadsinformation (fakturor mm)?

Vad krävs för att Ni ska dela med Er av information till kund/leverantör?
(förtroende, makt, långsiktighet)

Varför delar Ni information med kund/leverantör? (påtryckning, ej ekonomiska
skäl) Vad vill Ni uppnå med informationsutbytet? Upplever Ni några krav eller
påtryckningar till att visa information?

Hur ställer Ni er till att visa, dela med sig av, information eller kalkylering för
kund/leverantör? För- och nackdelar med att visa information? (Vilka för-



respektive nackdelar anser Ni att informationen som byts verkligen ger?) Vilka
möjligheter och risker ser Ni med att dela med Er av information?

Ger någon part mer information än den andra? Anser Ni att
informationsdelningen är rättvis?

Vilken information skulle Ni vilja ha av eller visa för kund/leverantör (dela)?
(mer än det Ni gör eller mindre)

Anser Ni att det finns några risker med att visa ”för mycket” information? Finns
det information som Ni inte skulle kunna tänka Er att visa?

På vilket sätt (i vilken form) delas informationen? Har Ni gemensamma
informationssystem? Vilka har tillgång till informationssystemen? Finns några
rutiner runt hur den ekonomiska informationen flödar? Standardisering av
information?

Hur tas informationen fram? (budget, kalkyler (ex-ante), redovisning (ex-post))
Påverkar ert samarbete hur budgeten läggs? Används någon information given
av er samarbetspartner? I så fall vilken slags information?

Varifrån (från vilka system) hämtas informationen? Måste informationen som
byts tas fram separat eller kan den tas från redan existerande system? Tar ni del
av varandras interna redovisning?

Vad används informationen till? (prissättning, vinstdelning, kostnadskontroll)

Samarbetar ni vid prissättning? Tar ni del av varandras kostnadsdata?
Produktval? Produktionsmetod och köpa/tillverka beslut? Lagervärdering?

Har Ni någon gemensam planering med kund/leverantör? Vilken information
används/behövs då? Görs gemensamma investeringar?

Använder Ni gemensamma nyckeltal? Om ja, vem har bestämt dessa? Vilka?

Vem tar hand om det mervärde som uppstår tack vare samarbetet? Delas det och
vad ligger i så fall till grund för den delningen?

Tror Ni att graden av informationsutbyte med kund/leverantör kommer att
öka/minska i framtiden? Tror Ni att Ert samarbete i helhet med kund/leverantör
kommer att förändras och i så fall hur?


