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Sammanfattning 

Volvo Aero Corporation är en stor leverantör till de tre stora flygmotortillverkarna, General 
Electric, Pratt & Whitney och Rolls Royce. Komponenter som företaget producerar används i 
över 80 % av dagens kommersiella motorer. Nya motorprogram, där Volvo Aero eftersträvar att 
ha en mer aktiv roll gällande design och utveckling, har lett till nya utmaningar för företaget. 
Samtidigt har en komplicerad leverantörsmarknad, bland annat på grund av konsolidering, blivit 
svårare att hantera. Av denna anledning finns ett intresse av att förbättra företagets relationer och 
samarbeten med sina leverantörer, bland annat för att höja effektiviteten och sänka kostnader och 
ledtider. 

I ett led att klara detta, gav Volvo Aero oss uppgiften att studera och analysera teorier kring 
hantering av leverantörsrelationer för att se om vi kunde hitta passande modeller som är 
applicerbara på de nya situationer som företaget står inför. 

Vi utförde studier av en mängd teorier, och sökte att finna vilka som passade Volvo Aeros 
situation bäst. Många av de teorier vi funnit har sitt ursprung i fordonsindustrin eller Lean 
produktion, men vi har även använt mer generella teorier. Vi identifierade från dessa teorier de 
parametrar som har inflytande på vilken typ av förhållande företaget bör ha. Vi sökte speciellt 
efter de nyckelparametrar som bestämmer förutsättningarna för relationen, exempelvis 
maktbalansen eller mängden anpassningar och investeringar som företagen gjort. 

Utifrån detta har vi skapat en modell bestående av de teorier vi funnit relevanta, där vi applicerar 
parametrar specifika för en given relation. Modellen ger sedan underlag för att dra slutsatser om 
vilka strategier som är lämpliga för relationen givet den förenklade verklighet som parametrarna 
beskriver. 

Vi applicerade denna modell på tre specifika fall, och gjorde dessutom en generell analys av 
företaget leverantörsrelationer. De specifika fallen utgjordes av leverantörsrelationer som vi valt 
ut tillsammans med Volvo Aero. I den generella analysen tvingades vi till ett mer abstrakt 
resonemang, men vi baserade även där analysen på de parametrar och teorier som utgjorde 
modellen. 

Vad vi fann med analysen var att modellen fungerade på önskat sätt, och att det var möjligt att 
applicera teorierna på företaget med till synes goda resultat. Vi kan från detta även dra slutsatsen 
att modellen är applicerbar även på andra leverantörsrelationer, så väl som på andra företag, men 
då eventuellt med mindre justeringar.  

 



 

Abstract 

Volvo Aero Corporation is one of the major subcontractors for the three big aero-engine 
manufacturers today, Rolls-Royce, General Electric and Pratt & Whitney. The company produces 
parts that are in over 80 % of commercial jet engines today. New engine programs where Volvo 
Aero tries to have a more active part in the design and development of the engine as well as 
consolidation among its suppliers has resulted in new challenges for the company. To fulfill these 
new demands there is an interest in improving the company’s relationships and collaboration 
with its suppliers to improve efficiency, costs and lead-times for these projects. 

To achieve this, Volvo Aero gave us the task to study and analyze theories on the subject of 
supplier relationships to determine if there was anything substantial that could be applied to the 
new situations that the company faces.  

We based our studies on a wide range of theories with the objective of finding parameters that 
were applicable to Volvo Aero as well as having a definite impact on the supplier relationship. A 
lot of the theory that we found was based on the automotive industry and lean production, and 
from this we tried to narrow the theories we studied down to their most basic parameters. The 
parameters we searched for were those that reflected the specifics that make up a relation 
between two companies, for example the power balance in the relationship or the amount of 
adaptation and investment in the relation. 

From there we built a model where we applied and adapted our parameters to the specifics of 
Volvo Aero. The model we created is used to deduce what kind of relationship is appropriate 
given the reality that our parameters should have captured should have captured the basis for a 
relationship. 

We then applied this model to analyze three specific cases as well as a general analysis of the 
supplier relations of the company. The cases were supplier relations that Volvo Aero wanted us 
to study more in depth and on these we applied the model as usual. With the general analysis we 
were forced to do a more abstract reasoning where we based our analysis on the parameters and 
theories that made up the model.  

What we found from this analysis was that the model was working the way we intended and that 
it was possible to apply these theories to this company with good results. We also think that this 
model, with possibly small adjustments, should be applicable to a wide range of corporate 
relations as well as to other companies. 

 



 



 

Förord 

Från dess att vi läste den första annonsen för detta uppdrag för Volvo Aero i Trollhättan, har vi 
känt att området och det öppna ämnet var något som var mycket intressant att studera samtidigt 
som det passade vår utbildning perfekt. Vi såg hur massivt och öppet området var och vi kunde 
bara ana vilket arbete som väntade oss. När vi sedan fick diverse yttre komplikationer av varierad 
art under arbetets gång fick vi verkligen ligga i och jobba hårt för att kunna utföra det jobb vi 
hade åtagit oss. Arbetet har dock varit precis så intressant och roligt som vi någonsin hade kunnat 
hoppas och vi har fått en inblick i och en möjlighet att kunna applicera våra teoretiska kunskaper 
på ett verkligt företag. Det har varit ett oerhört privilegium att få göra ett arbete som inte bara har 
varit stimulerande för oss utan även att få en möjlighet att göra något som kan få en praktisk nytta 
för Volvo Aero. 

Vi vill tacka all personal på Volvo Aeros inköpsavdelning för det ytterst trevliga bemötandet och 
hjälpen vi har fått under arbetets gång. Vi har verkligen känt oss inkluderade och välkomna på 
företaget. Den hjälp vi har fått, inte bara under intervjuer och möten utan även dag för dag under 
arbetet, har varit oumbärlig. Vi vill även tacka styrgruppen på företaget för den konstruktiva 
kritik, de nya infallsvinklar och information som vi har fått under våra möten, och rikta ett 
speciellt tack till våra handledare på företaget, Anders Asplund och Linus Rosenius. De har 
ständigt funnits tillgängliga för att guida oss, förklara det vi har undrat över och har fungerat som 
ett bollplank och en informationskälla för de många spår vi har följt under arbetets gång. 

Vi vill även tacka våra handledare och opponenter på Linköpings Universitet som under hela 
arbetet har drivit oss att förbättra och utveckla denna rapport, men även har gett oss mycket stöd i 
form av råd och nya infallsvinklar då vi har behövt det. Slutligen vill vi även tacka de vänner som 
har stått ut med oss då vi varit helt insnöade i arbetet och inte kunnat sluta diskutera teorier och 
artiklar under våren. 

 

Linköping, augusti 2007 

 

 

Carl Jonas Adebring Fredrik Zachrisson 
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1 Inledning 

I detta kapitel vill vi beskriva bakgrunden till examensarbetet, motivera och beskriva rapportens 
syfte samt ge en allmän introduktion till rapporten. Vi ska även redogöra för de avgränsningar 
som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Volvo Aero Corporations1 komponenter finns i dagsläget i 80 % av alla civila flygplansmotorer. 
Företaget har framgångsrikt övergått från att vara en tillverkare av militära flygmotorer för i 
huvudsak det svenska flygvapnet till att bli en uppskattad partner till de stora civila flygmotor-
tillverkarna. Volvo Aero medverkar där som Risk and Revenue Sharing Partner vilket innebär att 
man mycket aktivt deltar i aktuella projekt och också tar en stor del av den finansiella risken. 
Detta innebär att Volvo Aero bekostar stora delar av sitt eget arbete mot att i framtiden få ta del 
av vinsterna från en framgångsrik produkt med stora volymer och framtida reservdelsförsäljning. 
Volvo Aero vill marknadsprofilera sig som den bästa samarbetspartnern med högteknologiska 
produkter och unik kompetens. För att framgångsrikt kunna konkurrera och nå tillväxtmålen, 
måste företaget förbättra sin kostnadseffektivitet på alla plan och samtidigt bli effektivare på 
såväl lagerhantering/-styrning som produktion. Volvokoncernen som helhet har redan genomgått 
mycket av denna utveckling och förändrat organisation och processer enligt det japanska Lean-
tänkandet. Volvo Aero har ännu inte behövt gå lika långt, då kvalitet och teknisk förmåga varit 
hög, samtidigt som ledtiderna och priserna i branschen inte varit under lika stor press. Branschens 
unika uppbyggnad och myndigheternas höga säkerhetskrav på flygindustrin förstärker denna bild 
och förklarar varför bilindustrins metoder inte kan appliceras rakt av på Volvo Aero. Företagets 
är nu intresserad av att utveckla företagets processer, minska det bundna kapitalet och förkorta 
ledtiderna. Ett arbete för att åstadkomma detta har initierats. 

Flygmotorindustrin har en hög konsolidering. Inträdesbarriärerna är höga på grund av den 
teknologiska nivån med höga utvecklingskostnader. Dessa barriärer förstärks dessutom av 
omfattande krav på licensiering och certifiering från myndigheterna i ett flertal länder, liksom av 
de många tillstånd som behövs för att få exportera högteknologi och militär teknologi. En strategi 
som därför många komponenttillverkare har följt har varit att köpa på sig kompletterande bolag 
för att därigenom kunna utöka sin tekniska förmåga, kundunderlag och marknad. 

                                                   

1 Volvo Aero Corporation, kommer hädanefter i rapporten kallas Volvo Aero. Förkortningen VAC kan även 
förekomma, men då främst i figurer. 
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Konsolideringstrenden i branschen har lett till att såväl slutkunderna2 som underleverantörerna 
har stärkt sina positioner i försörjningskedjan. För bolag som Volvo Aero, som befinner sig i 
mitten av kedjan och som jobbar med de tre dominerande motorleverantörerna, har situationen 
med färre men starkare leverantörer fått reella konsekvenser för företagets styrkeposition i 
kedjan. Volvo Aero är hårt styrt av sina slutkunder, både via direkt styrning av värdekedjan och 
genom höga kvalitetskrav. Det gör det svårt för Volvo Aero att fritt välja underleverantörer, 
något som stärker underleverantörernas förhandlingsstyrka men också skapar ett beroende mellan 
parterna. Volvo Aero ingår i ett nätverk med en komplicerad struktur och många samarbeten, där 
kunder eller leverantörer till Volvo Aero samtidigt kan vara både samarbetspartners och 
konkurrenter. 

Volvo Aero har mot ovanstående bakgrund intresse av att utveckla företagets strategi för 
leverantörsrelationer. Hur ska man kunna få ut mer i samarbetet med leverantörer i en alltmer 
komplex omvärld? Idag används rutiner som utgår från inköparnas individuella kompetens och 
kunskap. I en marknadssituation med alltfler samtidiga projekt, order och leverantörsrelationer 
finns behov av att formalisera detta agerande. Volvo Aero önskar därför undersöka företagets 
leverantörsrelationer för att dokumentera nuläget. Man önskar ta reda på om företaget kan bli 
bättre i sitt arbete med sina underleverantörer och i att utnyttja leverantörernas kompetens. Kan 
Volvo Aero genom en förbättrad samutveckling med sina underleverantörer nå en högre 
kvalitets- och produktivitetsnivå? 

1.2 Syfte 

Arbetets syfte är att skapa en för Volvo Aero lämplig analysmodell för hantering av 
leverantörsrelationer. Denna skall appliceras på ett urval av Volvo Aeros leverantörsrelationer, 
och kunna användas som ett beslutsstöd för att avgöra hur företaget ska arbeta mot sina 
leverantörer. 

1.3 Problemdiskussion 

För att kunna uppfylla syftet, måste ett antal steg utföras: 

• För att kunna välja en lämplig analysmodell, måste vi först genomlysa teorier för 
hantering av leverantörsrelationer. Hur definierar olika modeller begreppet leverantörs-
relation, och vilka styrkor respektive svagheter har de olika synsätten? Vi frågar oss om 

                                                   

2 De som i sammanhanget betecknas som slutkunder är tillverkarna av flygmotorer. Dessa omnämns även som 
Original Equipment Manufacturers eller OEM. Volvo Aeros tre viktiga slutkunder är General Electric (GE), Rolls 
Royce (RR) och Pratt & Whitney (PWA). 
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olika relationer ska hanteras på olika sätt? I så fall; hur ska en segmentering mellan olika 
relationer ske, och vilka strategier ska användas? 

• Styrkor och svagheter med olika teorier kring synsättet på leverantörsrelationer, hantering 
av dem, segmentering och strategier skall utvärderas, och konkurrerande teorier ska vägas 
mot varandra. 

• Teoriernas applicerbarhet utifrån Volvo Aeros perspektiv måste utvärderas innan 
analysmodellen väljs. Vi är måna om att finna de modeller som bäst passar för att kunna 
beskriva och förbättra Volvo Aeros leverantörsmarknadssituation. 

• För att modellen ska kunna användas, måste vi utröna vilka data som måste inhämtas för 
att kunna applicera modellen, hur dessa data representeras samt hur den ska analyseras. 

• I utvärderingssyfte ska analysmodellen även appliceras på ett urval av leverantörs-
relationer. Vi ska väga resultaten för de olika ingående teorierna mot varandra, 
sammanställa dem och utarbeta riktlinjer för hur Volvo Aero borde förhålla sig. Vi ska 
även försöka generalisera våra resultat, och göra en övergripande analys utifrån vald 
analysmodell, för att kunna uttala oss om modellens giltighet. 

1.4 Avgränsningar 

Rapporten avgränsas till att endast behandla inköp till tillverkningen av flygmotorkomponenter 
på den civila sidan, då detta utgör huvuddelen av Volvo Aeros verksamhet. Därtill avgränsar vi 
oss till att undersöka hanteringen av relationer till leverantörer av produktionsmaterial, då detta 
område ses som mest kritiskt för företagets verksamhet. Undersökningen sker från Volvo Aeros 
synvinkel, och innefattar endast resultat från inköpsavdelningen i Trollhättan. Dessa 
avgränsningar har gjorts enligt Volvo Aeros anvisningar. 

Då arbetet behandlar ämnet leverantörsrelationer, kan det finnas ett värde i att undersöka även 
den andra parten i relationen, det vill säga leverantören. Även denna information inhämtar vi från 
Volvo Aero. I vårt fall är det tyvärr av tids- och resursskäl svårt att ta del i information direkt från 
leverantörerna, då merparten av Volvo Aeros leverantörer befinner sig i USA. Dessutom finns 
önskemål från Volvo Aeros sida att modellen inte ska vara beroende av att data måste insamlas 
direkt från leverantören. 

1.5 Rapportens upplägg 

Den arbetsgång vi under arbetet har följt illustreras i figur 1.1. Vi har funnit det lämpligt att 
basera rapportens struktur till stor del enligt samma logik. En mer detaljerad version av 
arbetsgången återfinns i kapitel 4 (Metod), där vi även beskriver arbetsgången utförligt. 
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 Figur 1.1. Förenklad arbetsgång 

Utifrån detta har vi kommit fram till att följande struktur är lämplig: 

Inledning  

I detta kapitel presenteras uppgiftens bakgrund och syfte, vilka avgränsningar som gjorts samt ger 
en introduktion till rapporten. 

Företagspresentation 

Här presenteras företaget, och resultaten av den grundläggande kartläggningen av 
inköpsavdelningen och leverantörsmarknaden. Kapitlet riktar sig främst till dem som inte redan 
är väl förtrogna med Volvo Aero. 

Referensram 

I referensramen redogör vi för den teori som vi bygger de övriga delarna av vårt arbete på. Detta 
kapitel rekommenderas till dem som vill fördjupa sig i olika teorier om synen på 
leverantörsrelationer. 

Metod 

Här diskuteras vår forskningsansats, vår arbetsgång samt metod för datainsamling. Detta kapitel 
rekommenderas till dem som är intresserade av att granska hur vårt arbete har förlöpt. Kapitlet 
kan också ge större förståelse för rapportens upplägg. 
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Analysmodell 

Vi analyserar teorier om hantering av leverantörsrelationer och bygger den analysmodell vi 
rekommenderar att Volvo Aero använder. Detta kapitel bör läsas av alla. 

Analys av specifika leverantörsrelationer 

I detta kapitel redogör vi för undersökningen av leverantörsrelationerna, applicerar modellen på 
dem och analyserar resultaten. 

Allmän analys av Volvo Aero 

Vi analyserar även de generella konsekvenser användandet av modellen kan ge för Volvo Aeros 
leverantörshanteringsstrategi. 

Slutsatser 

Här kan ni läsa om vilka slutsatser vi kan dra från arbetet och vår modell, vilka våra 
rekommendationer blir gällande användning av analysmodellen, samt vilka vidare 
undersökningsområden som ska utforskas. 

1.6 Definitioner och förkortningar 

Tabell 1.1. Definitioner och förkortningar 

Förkortning  Utläses Innebörd 

GE General Electric Motortillverkare, en av Volvo Aeros största kunder. 

LTA Long Term 
Agreement 

Leverantörsavtal om 3-5 år. 

OEM Original Equipment 
Manufacturer 

Ett företag som tillverkar en slutprodukt. För Volvo Aero 
är dessa de tre motortillverkarna General Electric (GE), 
Pratt & Whitney (PWA) samt Rolls Royce (RR). 

PWA Pratt & Whitney 
Aircraft 

Motortillverkare, en av Volvo Aeros största kunder. 

RR Rolls Royce Motortillverkare, en av Volvo Aeros största kunder. 

SCM Supply Chain 
Management 

Samlingsnamn på teorier som fokuserar på optimering av 
värdekedjan som helhet istället för de enskilda aktörerna 
eller endast de direkta underleverantörerna. 
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SEM Supplier Evaluation 
Model 

Ett Volvo-specifikt verktyg för utvärdering av nya och 
befintliga leverantörer. 

SQA Supplier Quality 
Assurance 

Kvalitetssäkring av leverantörer. Används även om 
person på inköpsavdelning som har detta som 
arbetsuppgift. 

TCE Transaction Cost 
Economics 

En teori som fokuserar på ekonomiska förklaringar 
bakom företags agerande och relationer. 

TPS Toyota Production 
System 

Ett resurseffektivt produktionssystem utvecklat av 
Toyota, som ofta ses som en förebild. 
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2 Företagspresentation 

Vi har skrivit denna företagspresentation dels för att ge läsaren en överblick över Volvo Aero 
och deras affärsområden, samt ge information om inköpsavdelningens organisation. Vill även ge 
en grundläggande bild av företagets leverantörsmarknad, för att ge en grund att stå på inför det 
kommande arbetet. Informationen som är inhämtad här kommer från Volvo Aeros hemsida och 
presentationer, samt samtal med handledare och segmentsägare3. 

2.1 AB Volvo 

AB Volvo är ett av de större industriföretagen i Sverige idag. Volvo grundades 1927 och har 80-
års jubileum i år. Företaget har produktion i 25 länder och en försäljning på mer än 180 
marknader. 

Volvo Aero är en del av AB Volvo, som domineras av lastbilstillverkningen där Mack, Renault 
och Volvo Lastvagnar står för över två tredjedelar av företagets omsättning. Företaget har drygt 
83 000 anställda i sina 5 affärsområden där Volvo Aero utgör ett av de mindre med bara ett par 
procent av koncernens omsättning.  Under 2006 hade Volvo en nettoförsäljning som uppgick till 
närmare 250 miljarder kronor och en vinst på över 16 miljarder vilket innebär en avkastning på 
eget kapital på nästan 20 % över året. 

 
 Figur 2.1. Koncernstruktur 

2.2 Volvo Aero 

Volvo Aero är en lönsam gren av Volvokoncernen och gjorde 2006 en vinst på 345 miljoner med 
en omsättning på 8 miljarder. Företaget har ungefär 3500 anställda uppdelat på sina fyra 
delområden. 

                                                   

3 En segmentsägare är ansvarig för ett segment inom inköp av produktionsmaterial. Vi går närmare in på Volvo 
Aeros segmentsindelning i detta kapitel. 
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 Figur 2.2. Företagsstruktur 

2.2.1 Historik 

Volvo Aeros historia började redan 1930 då den svenska flygstyrelsen beslutade att beställa en 
flygmotor från firma Nydqvist & Holm i Trollhättan, och NOHAB flygmotorfabrik AB bildades. 
När regeringen 1936 beslutade om bildandet av ett svenskt flygvapen utökades produktionen och 
fabriker för produktion av såväl flygmotorer som kompletta flygplan anlades. 1941, under andra 
världskriget, köpte Volvo in sig som majoritetsägare i företaget och företaget bytte även namn till 
Svenska Flygmotor AB. 

Efter kriget påbörjades utvecklingen av en svensk jetmotor, något som inte var framgångsrikt. 
Istället licensierade man en motor från den engelska motorutvecklaren de Havilland. I 
kombination med en intensiv satsning på forskning och utveckling inom jetteknologiområdet, gav 
det samarbetet kompetensen att kunna vidareutveckla motorer som företaget licensierat. 

Ett samarbete med Rolls Royce gällande svensk produktion av militära motorer för A32 (Lansen) 
och sedan även J35 Draken gav företaget möjlighet att bli en underleverantör av komponenter till 
Rolls Royces civila produktion. För motorn till J37 Viggen påbörjade företaget ett samarbete med 
Pratt & Whitney där de vidareutvecklade en civil motor och tillsatte bland annat en efterbränn-
kammare. Detta höjde Sveriges och företagets anseende på den internationella flygmarknaden. I 
samband med detta köpte Volvo upp resterande andelar av bolaget och införlivade företaget i 
Volvokoncernen under namnet Volvo Flygmotor. 

Samarbetena med Rolls Royce och Pratt & Whitney lade grunden för det moderna Volvo Aero. 
De tekniska kunskaper som företaget fått genom arbetet mot den militära marknaden användes i 
en medveten strategi för att bygga upp och expandera företagets närvaro på den civila 
flygplansmarknaden. Volvo flygmotor fick tillstånd att underhålla och laga Pratt & Whitneys JT8 



9 (127) 

motorer och därmed lades grunden för företagets underhållsgren som idag servar motorer för över 
80 olika kunder över hela världen. 

På den civila marknaden för motorutveckling började företagets bana med att producera 
komponenter för Garrets TFE1042-motor under 70-talet. Snart därefter följdes detta partnerskap 
av samarbeten med såväl GE som Pratt & Whitney och idag är Volvo Aero en partner i 
utvecklingen av nästan alla motorprogram för flygindustrin. Volvo Aero har specialiserat sig på 
komplexa strukturer, turbinrotorer och fläkthus samt stora civila motorprogram. Dessa 
komponenter finns i 80 % av dagens kommersiella flygmotorer. Ytterligare strukturaffärer som 
uppköpet av Norsk Jetmotor och den allt mer internationella flygmarknaden låg bakom företagets 
slutgiltiga namnbyte till Volvo Aero på 90-talet. 

2.2.2 Volvo Aeros produkter 

Volvo Aero producerar komponenter till de stora internationella flygmotortillverkarna i USA och 
EU. Företaget tillverkar såväl varma som kalla komponenter och har sin specialisering inom 
lastbärande strukturer och roterande komponenter. Dessa komponenter integrerar sedan 
flygmotortillverkarna i sina motorserier tillsammans med andra komponenter från en mängd 
andra komponenttillverkare när de producerar en motor. 

Företagets produkter har stor variation, men det finns vissa generella särdrag som gäller för 
nästan samtliga produkter. Volvo Aero tillverkar sina komponenter i långa produktlivscykler som 
kan vara upp emot 30 år för vissa detaljer. Denna tidsperiod kommer av att komponenten är 
tillverkad för en specifik serie av flygplansmotorer och kommer att tillverkas så länge den serien 
flygs eller tillverkas. 

Namnen på komponenterna nedan står på engelska. Detta är hur produkterna omnämns internt 
och vi kommer därför i den mån vi refererar till specifika komponenter att skriva deras namn på 
engelska med en eventuell översättning vid behov för att undvika begreppsförvirring. 
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 Figur 2.3. Volvo Aeros produkter 

2.2.3 Inköpsorganisation 

Inköpsarbetet för Volvo Aero sker i tvärfunktionella team. Ett team består av inköpare, 
kvalitetstekniker (SQA4) och materialstyrare. Ett sådant team står för hela kontakten med en 
given leverantör eller en given ingående komponent. Man har delat in inköpen av 
produktionsmaterial i fyra segment, vilka vi beskriver mer ingående i följande kapitel. 

2.3 Leverantörsmarknadsbeskrivning 

De större OEM har sin huvudsakliga produktion i USA och väljer i första hand leverantörer 
därifrån. Volvo Aero är ett undantag från denna regel. Detta har medfört att runt 90 % av 
företagen i Volvo Aeros leverantörsbas är belägna i USA, då dessa innehar kvalitetsgodkännande 
från OEM. Några av Volvo Aeros leverantörer ligger även i Europa. Då Volvo Aero i stort sett 
saknar möjligheter att själva utfärda kvalitetsgodkännande när det handlar om produkter där de 
inte själva har designansvar, har de små möjligheter att påverka dessa omständigheter. 

Volvo Aero har med de flesta leverantörer skrivit LTA-avtal5. Priserna är fasta, men med 
klausuler om råmaterialpriser som säger att Volvo Aero får bära kostnaden om råmaterialpriset 
fluktuerar för mycket. Detta bidrar till det faktum att Volvo Aero är mycket känsliga för 
titanprisökningar i synnerhet. 

                                                   

4 Supplier Quality Assurance 
5 Long-Term Agreement, avtal på 3-5 år. 
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Företagets inköp är uppdelat på fyra segment: Smiden, gjutgods, maskinbearbetade och 
standardkomponenter samt fabricerade komponenter. Alla inköpare jobbar inom ett av dessa fyra 
områden. Leverantörer är i regel uppdelade mellan segmenten, vilket innebär att varje leverantör 
har en tilldelad inköpare och en SQA. Ofta måste långa avtal slutas, till exempel på grund av 
investeringar i verktyg och specialiserade produkter. 

 
 Figur 2.4. Inköpssegment 

2.3.1 Maskinbearbetade och standardkomponenter 

Detta segment innefattar: 

• Små delar, exempelvis fästelement (fasteners), skruvar och muttrar. Dessa kan antingen 
vara standardkomponenter eller specialritade (klassificeras som maskinbearbetade). 
Ringar (spacers) är ett exempel. 

• Större maskinbearbetade strukturer exempelvis fläkthus (fan case) eller housings (där 
axeln smörjs). 

I runt 9 av 10 fall köper Volvo Aero de maskinbearbetade produkterna av sina leverantörer som 
om de vore vanligt produktionsmaterial. Leverantörerna står själva för materialanskaffningen. 

Kvantiteterna varierar kraftigt. En billig bult kan köpas i kvantiteter om 15 000 stycken per år, 
medan större strukturer kanske bara köps 50 per år, men utgör trots det betydligt större summor. 

I och med att typerna av produktionsmaterial är så vitt skilda, är leverantörsmarknaden väldigt 
heterogen inom segmentet. Till exempel finns många företag som klarar att bearbeta en ring 
enligt Volvo Aeros önskemål, även i företagets direkta närområde. När det gäller maskin-
bearbetade komponenter ligger kvalitetskraven direkt på Volvo Aero, vilket medför att Volvo kan 
tillverka komponenten precis hur de vill, så länge de lever upp till kvalitetskraven. Volvo Aero 
kan därför själva utställa krav på och godkänna sina leverantörer inom detta område.  

Det ser helt annorlunda ut med andra leverantörssituationer. Till exempel är ett större företag i 
metallbranschen med korsägande av företag på ett flertal andra leverantörsmarknader en stor 

Fabricerade 
komponenter 

Smiden Gjutgods Maskinbearbetade och 
standardkomponenter  
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leverantör inom standardfästelement. Detta företag har bland annat genom konsolidering uppnått 
nästintill en monopolställning som förstärks av att företaget är kvalitetsgodkänt av alla tre av de 
stora OEM. Något som är viktigt då Volvo Aero idag är tvunget att få underleverantörer 
godkända för att få använda deras delar mot OEM, vilket gör att det ur sourcingsynpunkt har varit 
smidigt att köpa från denna leverantör. Detta beroende har dock sin påverkan på såväl prisnivå 
som graden av anpassning. 

2.3.2 Gjutgods 

Inom segmentet gjutgods utgörs Volvo Aero inköp av stora komplexa strukturer med en hög 
kvalitetsnivå. Det finns en historiskt dominerande leverantör inom Aeroområdet som Volvo Aero 
köper en betydande andel av sitt gjutgods ifrån. Siffran var ännu högre för några år sedan, men 
denna har sjunkit då andra leverantörer har kvalificerats för att producera samma typ av 
komponenter. På marknaden för gjutgods finns det två mindre konkurrenter till den dominerande 
leverantören. En leverantör som kan producera nästintill allt som marknadsledaren kan 
producera, dock utan riktigt lika bra service och fokus, samt en mindre nischleverantör. En 
medveten strategi att minska Volvo Aeros beroende på denna marknad genom att utveckla 
konkurrenssituationen är under genomförande. 

En viktig faktor vid gjutgodstillverkning är verktygen. För varje produkt krävs ett dyrt verktyg 
för produktionen. Detta gör att långsiktiga avtal om produktion krävs, då verktyget måste 
användas under många år. Leverantören vill inte själva betala för verktyget, utan det får kunden 
göra direkt eller via prispåslag. Kunden får dock viss insikt i leverantörens kostnadsstrukturer 
tack vare detta. 

2.3.3 Smiden 

Volvo Aero köper främst två sorters smiden; skivor och ringar. Dessa två produkttyper har två 
helt skilda leverantörsbaser. 

Inom ringar finns ett särskilt avtal med en enhetsleverantör som innebär att Volvo Aeros totala 
behov av ringsmiden i princip ska köpas in från denna leverantör. Detta avtal var något båda 
företagen slöt frivilligt, och segmentsägaren Anders Hellstrand beskriver själv avtalet som win-
win. 

Inom skivor finns det även här en dominant leverantör som dessutom har ägarkopplingar till 
leverantörer inom andra segment. Den största delen av kostnaden för dessa komponenter är 
råmaterial. Ett leverantörsbyte inom detta segment skulle både vara svårt att genomföra och 
väldigt dyrt. 
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I vissa fall kan man ersätta gjutgods med smiden, detta för att minska ner på såväl vikt som 
kostnaden på detaljen samtidigt som företaget kan öka sin konkurrens då det finns mer 
konkurrens inom detta segment. 

2.3.4 Fabricerade komponenter 

Fabricerade komponenter är det segment som omsätter minst av de fyra segmenten idag. 
Segmentets produkter kan delas in i: 

• Sammansatta plåtkomponenter 

• Heat shields, Tubes, Sensors, Sealings 

Tätningar (sealings) tillverkas enligt ritning från Volvo Aero. Det finns oftast 2-3 leverantörer att 
välja mellan, men ingen möjlighet att byta leverantör när produktionen väl är igång. Volvo Aero 
har i allmänhet inget eget konstruktionsansvar för dessa detaljer, vilket gör att komponenterna 
oftast är specificerade uppifrån OEM. Ett undantag är den nya GEnx-motorn, där Volvo Aero har 
fått mer eget konstruktionsansvar (designansvar), där de även har fått ansvar för sealing, tube och 
heat shield själva. 

Även på sammansatta komponenter är en amerikansk underleverantör störst, med en betydande 
del av köpvolymen. Man använder sig även av vissa europeiska företag inom detta segment, men 
dessa är i nuläget inte fullt godkända av Volvo Aeros slutkunder. Sammansatta komponenter 
tillverkas helt enligt ritning från slutkund. Leverantörsbyte här är möjligt, men bara till en annan 
redan godkänd leverantör, vilken inskränker valet betydligt. 

Svårigheten i produktionen ligger i formningen av plåten, där det finns flera metoder: 

• Varmformning 

• Plasmaformning 

• Kallformning 

Alla leverantörer klarar inte de första två metoderna. Volvo Aero använder sig här av single 
sourcing och LTA-avtal på 3 år, men trenden visar att det börjar gå åt längre avtal, och så även 
här. Volvo Aeros styrkor ligger i att de har bra kommunikationer med OEM, vilket ger 
förhandlingsstyrka. En svaghet är dock att leverantörerna inte ser Volvo Aero i sig som en stark 
aktör. 

Volvo Aero har startat ett projekt med att ersätta stora strukturella gjutgods med sammansatta 
konstruktioner, vilket skulle öka segmentets omsättning. Detta skulle ge mindre beroende av titan 
och lägre vikt samtidigt som Volvo Aero kan få eget konstruktionsansvar, och därmed möjlighet 
att kunna välja leverantörer själva. 
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2.4 Flygindustrin 

Flygindustrin är en bransch där nätverkets roll har stor betydelse då det sker ett samspel mellan 
näst intill samtliga företag i branschen. Företagen kan agera både som konkurrenter men även 
som partners på samma gång och detta oavsett var i värdekedjan som de huvudsakligen agerar. 
En av orsakerna som anges till varför nätverket har uppnått denna nivå av komplexitet är de 
barriärer som finns för att få agera inom branschen. Dessa godkännanden gäller förutom de rent 
tekniska, även kvalitetskrav och OEM-godkännanden. Längden av avtalen och de olika formerna 
av risk och intäktsdelningsavtal gör dessutom att företagen binds fast vid varandra under större 
tidshorisonter. Trots att Volvo Aero inte säljer direkt till flygplanstillverkarna, är de en viktig 
faktor, då de utvecklar flygplanstyper och därmed ger upphov till nya motorprogram. En översikt 
över Volvo Aeros kunder kan ses nedan. 

Tabell 2.1. Volvo Aeros kunder. 

Motortillverkare (OEM) Flygplanstillverkare (indirekta kunder) 

Pratt & Whitney (US) 

General Electric (US) 

Rolls Royce (UK/EU) 

Boeing Corporation (US) 

Airbus Corporation (EU) 

Slutanvändningen av de produkter som Volvo Aero tillverkar blir naturligtvis i de större flygplan 
som Boeing eller Airbus tillverkar, men trots detta räknas inte de som Volvo Aeros OEM då de 
ytterst komplicerade processer som de innebär att bygga ett plan inte kan styras helt av ett företag 
utan ansvaret måste flyttas ner i kedjan. Därför fungerar de tre motortillverkarna, GE, Rolls 
Royce och Pratt & Whitney som slutleverantör av motorsystemet och därmed utgör en OEM för 
alla de företag som levererar motorkomponenter. Hierarkin i motortillverkning kan sägas vara 
tredelad, med OEM högst upp sedan delsystemtillverkare som Volvo Aero som integrerar större 
motorsystem och sedan under dem komponenttillverkare som skapar de delar som sedan Volvo 
Aero eller andra företag inkluderar i sina delsystem. 
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 Figur 2.5. Förenklad bild av 3-nivå hierarki 

2.4.1 En jämförelse mellan flygindustrin och fordon sindustrin 

Det finns ett intresse av att jämföra Volvo Aeros situation med fordonsindustrin, eftersom 
huvuddelen av Volvokoncernen verkar inom fordonsindustrin, samtidigt som denna är vanligt 
förekommande inom empiriska studier och har kommit väldigt långt inom många områden, 
inklusive leverantörssamarbeten och Supply Chain Management (SCM). Denna jämförelse 
hjälper oss att förenkla valet av de teorier vi tar från fordonsindustrin i vår undersökning. 

Historiskt har dessa industrier varit mer lika men den hårda konkurrensen och överkapaciteten 
inom fordonsbranschen har tvingat fordonstillverkarna att gå snabbare fram i sin förändringstakt. 
System och processer internt för Lean-produktion och ledtidsreduktioner är gamla nyheter inom 
fordonsbranschen jämfört med i flygindustrin, där en stor kontrollapparat och långa 
produktionsserier gjort att en begränsad konkurrens med en rigid och långsam struktur 
fortfarande är vanligt förekommande. Vi kommer här att lista de huvudsakliga drag som skiljer 
flygindustrin (och Volvo Aero i synnerhet) från fordonsindustrin, som vi tillsammans med 
handledare och styrgrupp på Volvo Aero har kunnat identifiera: 

• Lägre tillverknings- och inköpsvolymer. 

• Volvo Aero kan inte kompensera för kostnadsökningar genom att höja sina egna priser 
mot slutkund, då dessa är reglerade genom avtal. 

• Det finns höga krav på att använda kvalitetsgodkända leverantörer, och Volvo Aero har 
inte möjlighet att själva godkänna leverantörer. 

• Det finns få alternativa leverantörer inom varje segment. 

• Höga flyttkostnader vid leverantörsbyte på grund av risk och dyra investeringar i verktyg 
som inte kan flyttas från en anläggning till en annan. 

• Det tar lång tid att flytta inköp mellan två leverantörer, 3-5 år. 

• Aerospace representerar enbart runt 10 % av smältverkens totala säljvolym. 

GE RR PWA 

VAC Konkurrent Konkurrent 

Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör 
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• Få leverantörer totalt sett på marknaden. 

• Volvo Aero har i dagsläget längre genomloppstider och inte lika höga ledtidskrav som i 
fordonsindustrin. 

• Produktlivscyklerna är betydligt längre för en flygmotor. 

• Det tar längre tid innan ny teknologi blir tillgänglig för produktion i flygindustrin. 

Skillnaderna mellan dem kan göra att teorier som normalt sett stämmer för fordonsindustrin inte 
går att applicera på Volvo Aero utan vidare, och detta för med sig en påverkan på reliabiliteten 
och applicerbarheten hos de teorier som vi kan vilja använda oss av. 
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3 Referensram 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi har funnit är relevanta för området leverantörs-
relationer. Vi inleder med att redogöra för vad inköpsrollen innebär, och sedan utvecklar vi detta 
grundläggande synsätt till att visa på vad en leverantörsrelation mellan företag innebär. Vi 
försöker att belysa uppkomsten av makt, beroende och förtroende i leverantörsrelationer, och hur 
dessa viktiga faktorer förhåller sig till hur väl strategier är lämpade för olika situationer. För att 

det ska vara möjligt att bedöma hur olika typer av förhållanden ska hanteras, har vi även 
undersökt olika klassificeringsmodeller och deras strategiska riktlinjer samt hanteringsmodeller. 

3.1 Teorival 

För att kunna välja en modell för hantering av leverantörsrelationer måste vi först undersöka vad 
en leverantörsrelation egentligen är. Vad är inköpsrollen? Vilka synsätt finns, och vilka 
huvudsakliga komponenter utgör leverantörsrelationen? Vi måste undersöka vilka egenskaper 
sådana relationer kan ha och hur allt detta samspelar för att avgöra huruvida en relation uppnår 
framgång eller går under. Tanken med detta är att först när det finns en förståelse för relationens 
natur, går det att förstå konsekvenserna av de val företaget står inför. 

Då Volvo Aero har olika djupgående relationer med sina leverantörer beroende på produkt, 
segment, ordervärde och strategiska hänsyn finns det ett stort värde i att studera teorier som 
behandlar området segmentering och klassificering. Vi går igenom både mer allmänna 
klassificeringsmetoder som Kraljics inköpsmatris och några alternativa synsätt. 

Vi undersöker även sourcingstrategier som den samarbetsinriktade single sourcing-strategin, 
jämfört med den i väst vanliga konkurrensstrategin med ett flertal leverantörer som tävlar om 
varje enskilt inköp, då detta kan ha ett stort teoretiskt värde för valet av leverantörsrelation. För 
att sedan analysera detta måste vi använda verktyg för att värdera leverantörsrelationer och 
strategier och utifrån utvärderingen se hur urval och segmentering av relationer fungerar. Med 
dessa verktyg kan vi ta fram en modell för hur en lämplig leverantörshanteringsstrategi ska 
väljas, vilket är det som efterfrågas i denna rapport.  

Gadde och Håkansson skriver i sin bok Professionellt inköp från 1998 om tre delfunktioner av 
inköpsrollen, Rationaliseringsrollen, Utvecklingsrollen och Strukturrollen. 

Den första rör framförallt kostnader samt vad som ska produceras internt, vad ska köpas in och 
hos vilka skall i så fall inköpen ske. Utvecklingsrollen handlar om hur det i leverantören finns en 
betydande potentiell utvecklingsresurs för det köpande företaget och strukturrollen hanterar hur 
större företag genom sitt inköp kan påverka strukturen på leverantörsmarknaden. 
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Vi väljer att huvudsakligen behandla teorier inom den tredje av dessa roller, men även de teorier 
som finns inom andra roller kommer troligtvis ha relevans, framförallt inom utvecklingsrollen. 
Rationaliseringsrollen väljer vi att nedprioritera i detta arbete då denna inte är möjlig att påverka 
nämnvärt i den väldigt rigida marknadsstruktur som Volvo Aero arbetar inom. Faktorerna som 
ytterligare påverkar ett företags inköpsförmåga menar Gadde och Håkansson (1998) är att 
företagen i ett samarbete i högsta grad är beroende av varandra och att de där samverkar till att 
skapa typiska mönster av inköpsproblem. 

De tre inköpsrollerna som beskrivits ovan kan ställas i perspektiv mot de tre dimensionerna av en 
inköpsstrategi som författarna definierar som: 

• Make or Buy:  
Ska produkten köpas in eller produceras internt? 

• Leverantörsrelationen: 
Hur fungerar relationen mellan leverantör och köpare mot vad som vill uppnås med 
samarbetet? 

• Sourcingstrategier för SCM-Nätverket: 
Hur ser leverantörsbasen ut, vilka medverkande finns i nätverket och vilka kopplingar 
finns genom hela nätverket och hur påverkar detta hur organisationen av 
försörjningskedjan? 

Den första dimensionen, Make or Buy, avstår vi från att gå in på djupare i detta arbete då denna 
redan har avgränsats tidigare, men inom de två senare områdena finns det en mängd intressanta 
teorier. 

Leverantörsrelationer och det som vi skriver om som Strategier för leverantörsrelationen 
kommer vi att använda som huvudspår för att fördjupa oss inom relationer och strategier för 
leverantörsrelationer. Detta kommer vi sedan att komplettera med övergripande modeller för 
klassificering i det sista huvudspåret, Klassificering. 

3.2 Leverantörsrelationer  

Samarbete mellan två samberoende organisationer kan ha fördelar för båda iblandade (Rogers, 
2005). Med detta i åtanke ska vi teoretiskt analysera vilken typ av relation som Volvo Aero bör 
ha med sina leverantörer. Idag sker konkurrens mellan försörjningskedjor och inte mellan 
enskilda företag (van Weele, 2005), och därmed är det för oss relevant att undersöka strategier 
som behandlar hela försörjningskedjan även om fokuset i rapporten ligger på den enskilda 
relationen. Supply Chain Management är ett synsätt och en uppsättning verktyg för att hantera 
detta faktum. SCM är enligt Cox (2004a) väldigt resursintensivt och kräver mycket av köpare och 
av säljare. Organisationer måste enligt Baratt (2004) inse att den resurskrävande naturen av 
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samarbete betyder att de måste fokusera sig på att arbeta med ett mindre antal nära relationer 
snarare än att försöka samarbeta med alla. 

3.2.1 Vad är en Leverantörsrelation? 

I inköpsteorin finns det mängder av olika synsätt för att beskriva en leverantörsrelation. De finns 
de som baserar sin syn på organisationsteori, marknadsteori, SCM eller ren ekonomisk teori 
(Ellegaard et al., 2003). Enligt Ellegaard et al. (2003), Donaldson och O’Toole (2000) med flera, 
brukar de flesta teorierna inom relationsområdet fokusera på antingen en ekonomisk eller en 
behavioristisk beskrivning av relationen. Dessa två huvudspår kommer vi att använda för att 
beskriva och analysera leverantörsrelationer inom detta teorikapitel. 

För vår fortsatta rapport har detta en stor påverkan då det sättet vi beskriver en leverantörsrelation 
har konsekvensen att det finns plats för såväl ekonomiska aspekter på utbytet som behavior-
istiska. Detta då definitionen omfattar ekonomiska och darwinistiska variabler som kostnad, 
makt, riskaversion och opportunism såväl som de mer behavioristiska variablerna förtroende, 
engagemang, samarbete och ömsesidighet. (Donaldson & O’Toole, 2000) 

Enligt Rogers (2005) skapas samarbete och samberoende (ömsesidigt beroende) genom starka 
företroenderelationer. Vissa är formaliserade genom kontrakt och avtal och andra är helt 
informella. De flesta relationer brukar dock generellt innehålla båda dessa element. 

Utöver uppdelningen mellan ekonomiska och behavioristiska modeller, kan en leverantörs-
relation dessutom ses antingen som ett isolerat dyadiskt förhållande mellan en säljande part och 
en köpande part, eller som en byggsten i ett större nätverk (Ellegaard et al., 2003). Vi ska belysa 
även denna dimension, och ta upp modeller som representerar båda synsätten. 

Förhållningssättet och arbetsformerna i en enskild leverantörsrelation är enligt Gadde och 
Håkansson (1998) en mycket viktig inköpsstrategisk fråga. Djupet i företagens bindningar 
påverkar effektiviteten i relationen och denna måste ställas i relation mot graden av beroende som 
företaget ställer sig i gentemot sin leverantör. Närhet och stabilitet är variabler som kan 
bestämma vilken typ av relation som bör uppstå mellan företagen. Det finns dock ingen entydig 
modell för detta utan det finns ett behov av differentierade förbindelser. Effektiviteten som 
skapas genom att företaget investerar i en relation för med sig ett beroende, som är baserat på de 
bindningar som finns mellan företagen. 

De olika modeller som finns skiljer sig på ett antal punkter. Störst skillnad ligger främst i synen 
på huruvida en relation är en oberoende företeelse eller en del i ett större nätverk, men även i 
synen på vikten av mänsklig interaktion.  
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En annan bild av nätverk och SCM ges av till exempel Mouritsen et al. (2003), som säger att tät 
integration inte alltid är den bästa lösningen i en försörjningskedja. De menar att det är 
egenskaper som makt, politik och förmåga som är grunden för att kunna avgöra vilket mått av 
integration som kan/bör uppnås. 

Vi ämnar nedan redogöra för några av de större huvudspåren inom relationsmodeller, 
ekonomiska och behavioristiska modeller 

3.2.2 Ekonomiska modeller 

Ekonomiska modeller för oss är modeller som huvudsakligen fokuserar på rent mätbara 
ekonomiska variabler. Detta skiljer sig mot behavioristiska modeller som mer fokuserar på 
beteendemässiga variabler. 

Den ekonomiska modellen förutsätter opportunism i relationen mellan företagen och fokuserar på 
effektiviteten i transaktionerna dem emellan, om nu inte detta styrs via kontrakt eller andra 
begränsningar i marknaden. Målet enligt den ekonomiska modellen är att ha kostnadseffektiva 
relationer som låter företagen behålla sin självständighet, spela på marknaden och utnyttja och 
skapa beroendeställningar och svagheter hos sina partner (Donaldson & O’Toole, 2000). Skulle 
kostnaderna vara lika låga eller lägre genom att vertikalt äga kedjan är även detta godkänt enligt 
ett ekonomiskt synsätt, men att uppnå någon av dessa extrempunkter är nästintill omöjligt och 
slutresultatet kommer att hamna någonstans däremellan. Relationsmarknadsföringsskolan anser 
att det finns element i det ekonomiska tänkandet som har relevans men menar att ekonomiska 
modeller inte får med hela bilden utan att de måste kompletteras med behavioristiska aspekter för 
att kunna utnyttja hela den ekonomiska potentialen. (Ellegaard et al., 2003) 

Transaktionskostnadsmodellen 

Ur denna traditionella teori kommer transaktionskostnadsmodellen6, definierad av Williamson 
(1985), där vikten läggs på att minimera kostnaderna som uppkommer när varorna förädlas 
genom de olika producenterna i kedjan, vilket gör att målet med inköpsarbetet blir detsamma som 
för företagets egen produktion. Enligt transaktionskostnadsmodellen utgörs en relation av 
diskreta transaktioner mellan två företag. Det finns två extrempunkter mellan vilka en 
leverantörsrelation kan ligga (Ellegaard et al., 2003): 

• Traditionellt marknadssynsätt, med pris som styrande faktor. Ingen integration mellan 
köpare och säljare. 

                                                   

6 Transaction Cost Economics, hädanefter benämnt TCE 
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• Full integration av värdekedjan. Ett företag äger leverantörerna och kontrollerar dem 
fullständigt. 

Med transaktionskostnad menas kundens kostnad för att befinna sig i utbytesrelationen. Detta 
innefattar exempelvis uppbyggnaden, upprätthållandet, driften och utvecklingen av relationen. 
Enligt detta synsätt blir då uppgiften för inköparen att minimera mängden arbete/kostnad som 
läggs ner med att hantera relationen och få in produkterna som ska har beställts. Om detta synsätt 
används genom hela försörjningskedjan är tanken att denna direkta optimering av kostnaderna 
och mängden arbete ska leda fram till den bästa slutprodukten till den lägsta totala kostnaden i 
slutet på kedjan. (Ellegaard et al., 2003) 

Ett dominerande antagande är att företag agerar rationellt och opportunistiskt. När leverantörs-
relationen ligger mellan de två nämnda ytterligheterna, behövs kontrollmekanismer för att skydda 
relationen från opportunism. Denna kontroll kan bestå i bland annat kontrakt eller gemensamma 
investeringar (joint investments). Denna modell är ett ekonomiskt synsätt, som förutsätter att 
ekonomiskt resonemang ligger bakom varje beslut. (Ellegaard et al., 2003) 

Donaldson (1996) håller med om detta och menar att relationen kontrolleras av pris, makt, 
riskaversion och opportunism. Om dessa variabler är väl balanserade, är det högst otroligt att 
relationen även skulle kunna innehålla ömsesidighet och samarbete. 

För att komplettera transaktionskostnadssynsättet, har Relationship Marketing-modellen 
utvecklats. RM-modellen bygger på TCE, med skillnaden att icke-ekonomiska faktorer 
(behavioristiska), främst förtroende, spelar här en viktig roll. Istället för att se relationen som ett 
antal diskreta transaktioner har man valt att kalla den en kontinuerlig interaktiv process. Mänsklig 
interaktion bygger upp relationens normer, som agerar kontrollmekanismer för att minimera risk 
för opportunism. Greppet att innefatta behavioristiska faktorer får medhåll från bland andra 
Donaldson och O’Toole (2002) och Saunders (1994), som påpekar att en relation måste beskrivas 
utifrån sin sociala och kulturella natur, såväl som utifrån tekniska och ekonomiska aspekter. 
Dessutom erkänner RM-förespråkare ofta vikten av nätverkssammanhanget, trots att både TCE- 
och RM-modellerna främst är dyadiska. (Ellegaard et al., 2003) 

Konkurrensutsatt inköp 

Konkurrensutsatt inköp går ut på att företaget väljer att lämna ut en orderförfrågan till ett flertal 
konkurrerande företag som sedan sinsemellan får tävla om att vara den som kan producera 
produkten billigast och därmed tillslut får ordern. Det traditionella inköpssättet har varit att 
utnyttja sin försörjningskedja för att få det lägsta initiala inköpspriset samtidigt som tillgångens 
säkras. Antagandet som ligger bakom detta synsätt är att det finns många möjliga affärspartners 
och att de måste vara utbytbara då de kommer att agera själviskt och opportunistiskt om de ges 
möjlighet eller blir för viktiga. (Spekman et al., 1998) 
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Detta synsätt ska enligt teorin leda fram till den lägsta möjliga styckkostnaden uppnås då inget av 
företagen som är med i tävlingen kommer att kunna ta mer betalt än konkurrenterna utan att 
riskera att bli utbytta (Cox, 2004b). Genom detta ska en prispress ske och det företag med den 
lägsta egna produktionskostnaden och vinstmarginalen kommer att vinna orden. Denna 
darwinistiska utslagning där de bäst lämpade företaget frodas och växer genom vunna order 
samtidigt som de mindre kompetenta företagen försvinner ska leda till att underleverantörerna 
kontinuerligt förbättrar sig för att sänka sina egna kostnader samtidigt som det finns ett 
konkurrenstryck som gör att dessa besparingar kommer det köpande företaget till godo (Spekman 
et al., 1998). Palmer (2000) tar upp hur darwinistiska teorier har applicerats på inköpssituationer 
och där har används för att motivera varför företag ska agera opportunistiskt, dock visar han även 
i artikeln att det finns goda darwinistiska skäl även till att samarbeta om man tar hänsyn till 
variabler som upprepade affärer, goodwill och företagens utökade nätverk. 

Donaldson (1996) menar att SCM, Total Quality Management (TQM) och samarbetsrelationer 
undermineras av att konkurrensutsätta inköpet. De två begreppen används i många fall sida vid 
sida, då strategin för ett företag kan vara att jobba långsiktigt och nära sina leverantörer men 
samtidigt företagets policy och rutiner säger att anbud med lägsta pris skall användas vid varje 
inköp. Detta agerande leder dock till en konflikt då dessa inte kan samexistera utan begreppen är 
diametralt motsatta och motverkar varandra steg för steg och en suboptimal situation uppstår. 

3.2.3 Behavioristiska modeller 

De behavioristiska modellerna i sin tur tar hänsyn till historik, sociala strukturer och ömsesidigt 
beroende när de studerar en relation (Donaldson & O’Toole, 2000). Det är även vanligt bland 
behavioristiska modeller att se till nätverket och inte endast det dyadiska perspektivet. 
Nätverkssynsättet menar att ett företag måste ses i kontexten av det nätverk i vilket företaget 
ingår. Fokus inom nätverksteorin handlar inte lika mycket om kostnader som inom transaktions-
kostnadsteorin, utan mer vad slutprodukten i kedjan uppnår. Genom rätt val av leverantörer, 
bindningar och arbetssätt och typ av leverantörskedja kan produkten som tillverkas bli precis det 
som kunden efterfrågar och sätter värde på samtidigt som såväl onödiga kostnader minimeras och 
produktionen genom hela kedjan löper smidigt och effektivt. (Ellegaard et al., 2003).   

Nätverkssynsättet 

Freytag och Mikkelsen (2007) menar att företagets identitet är lika mycket en fråga om vilket 
nätverk som det ingår i eftersom förtaget enbart kan existera i egenskap av relationen med sina 
leverantörer och sina kunder. Företaget existerar inte i ett vakuum, utan är inbäddat i ett nätverk i 
vilket företag deltar. 

En leverantörsrelation i sig har ett stort värde för de två inblandade företagen, men utan att ta 
hänsyn till det större nätverket som dessa arbetar inom och de komplexa marknadsstrukturer och 
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krafter som kan påverka samarbetet finns det ingen möjlighet att avgöra vilka svårigheter eller 
möjligheter som företagen kan uppleva. Teorier som Porters marknadskrafter, nätverksteori enligt 
Gadde och Håkansson (1998) och inköpsnätverk enligt bland andra Hines (1996) kan ge en bild 
av dessa samband. 

På en grundläggande nivå innebär nätverkssynsättet att det blir nödvändigt för företaget att ta 
reda på hur processen för värdeskapande går till på följande tre nivåer (Freytag & Mikkelsen, 
2007): 

1. I företagets leverantörsrelationer 
2. I företagets interna relationer 
3. I företagets relation med sina kunder 

Interaktionsmodellen 

Ellegaard et al. (2003) med flera menar att företagets affärsverksamhet bör ses i ett nätverks-
kontext, då mycket av dess värde skapas av nätverket av leverantörer, samtidigt som en relation 
sällan står opåverkad från andra. Val som görs för en speciell relation kan ofta komma att 
påverka andra delar av nätverket. Leenders och Fearon (1997) menar rentav att termen Supply 
Chain många fall är en felaktig benämning, då det inte längre handlar om en kedja, utan ett mer 
eller mindre komplext nätverk av aktörer som alla har olika typer av relationer till varandra. 

För att kunna hantera hela sitt nätverk av leverantörer, måste ett företag börja med att hantera de 
enskilda leverantörsrelationerna, men med hänsyn till konsekvenser för nätverket och vilken 
effekt som utövas på andra aktörer. Ellegaard et al. får här medhåll från bland andra Cox (2004a), 
som skriver att den dyadiska7 relationen är den fundamentala byggstenen i alla 
affärstransaktioner. Varje relation har sin unika karaktär och sina strategiska mål och måste 
därför hanteras separat. Dessutom äger alla utbytesprocesser inklusive de som behandlar 
planering, IT, logistik, teknologi och socialt utbyte rum på en dyadisk nivå. Nätverket som helhet 
är i regel alldeles för stort för att ses som en överskådlig enhet. Detta innebär dock inte att det 
omgivande nätverket ska isoleras från relation i analysen. (Ellegaard et al., 2003) 

IMP-gruppen utvecklade interaktionsmodellen under tidigt 80-tal som en dyadisk modell, men 
detta fokus expanderades snart till ett nätverkssynsätt. Nätverket utgörs av dyadiska relationer, 
med interaktion mellan aktörer, aktiviteter och resurser. En aktör kan vara allt från en enskild 
person till en grupp av företag. (Ellegaard et al., 2003) 

                                                   

7 Relationen mellan två parter 
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 Figur 3.1. Interaktionsmodellen (egen bearbetning efter Håkansson red., 1982) 

Enligt Ellegaard et al. (2003) är synen på kontroll en viktig aspekt i interaktionsmodellen. Till 
skillnad från TCE-modellen, finns inte gemensamma normer som en styrande faktor, och kunden 
är inte den kontrollerande parten. Relationen styrs istället av de båda företagens intressen under 
inflytande av det gemensamma ansvaret, resurserna och det ömsesidiga beroendet. De enskilda 
aktörerna kan endast påverka vilka egna aktiviteter som ska utföras och vilka egna resurser som 
ska allokeras. Företaget måste utvecklas med relationen, då det enligt interaktionsmodellen ej helt 
enkelt går att designa sitt nätverk och sina relationer, som förespråkare av Lean-skolan ofta vill 
göra gällande. Interaktionsmodellen har i detta hänseende många likheter med sociala nätverk 
mellan privatpersoner, som också utvecklas över tiden, inte kan styras av en enskild aktör och 
karaktäriseras av samhörighet och beroende. (Ellegaard et al., 2003; Metcalf et al., 1992) 

Notervärt är att interaktionsmodellen har utvecklats av européer för den europeiska marknaden, 
till skillnad från TCE- och RM-modellerna som är utvecklade med den amerikanska 
företagskulturen i åtanke. Metcalf et al. (1992) har dock i empiriska studier påvisat 
interaktionsmodellens applicerbarhet även på den amerikanska marknaden. 

Interaktionen och utvecklingen av relationer mellan köpare och säljare består i tre processer: 
utbyte, samarbete och anpassning. Över tiden skapas rutiner, vilket ger tydliga roller i relationen. 

Relationsatmosfär  
- makt/beroende 
- samarbete 
- närhet 
- förväntningar 

Utbyte (kort sikt)  
- produktflöde 
- finansiellt flöde 
- informationsutbyte 
- socialt utbyte 

 
 
 

Relationer (lång sikt) 
- anpassningar 
- institutionalisering 

Organisation  
- teknik 
- struktur 
- strategi 

Individer 
- mål 
- erfarenhet 

 

Interaktionsprocess 

Organisation  
- teknik 
- struktur 
- strategi 

Individer 
- mål 
- erfarenhet 

 

Omgivning  
- marknadsstruktur/-dynamik - internationalisering 
- position i värdekedjan - socialt system 

Interaktionsmodellen 
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Detta ligger sedan till grund för samarbete, som leder till anpassningar på båda sidor. (Metcalf et 
al., 1992) 

Utbytet mellan aktörer utgörs i sin tur av fyra element (Metcalf et al., 1992; Saunders, 1994): 

• Utbyte av en vara eller tjänst. Relationen påverkas av varans eller tjänstens 
komplexitetsgrad. En standardiserad produkt kräver mindre interaktion än en 
specialtillverkad. Inköpets vikt är en annan stor faktor, liksom transaktionsfrekvensen. 

• Finansiellt utbyte i form av betalningar. 

• Informationsutbyte. Ju närmare ett samarbete är, desto mer information behövs. Om 
produkten är komplex, kan det krävas informationsutbyte under lång tid. Om å andra 
sidan bara tekniska specifikationer utbyts, skapas inte nödvändigtvis några starka band 
mellan företagen. 

• Socialt utbyte. Detta är viktigt för att kunna bygga förtroende och etablera nära och 
långsiktiga relationer. Socialt utbyte möjliggör även problemlösning och 
konflikthantering, och hjälper till med att överstiga kommunikationsbarriärer. 

Samarbete är en produkt av det utbyte som sker i relationen, och innebär att köpare och säljare är 
koordinerade mot ett gemensamt mål. Detta är lättare att åstadkomma om förhållandet av båda 
parter ses som win-win. En förutsättning är dessutom att ett ömsesidigt förtroende finns. (Metcalf 
et al., 1992) 

Anpassning kan, enligt Metcalf et al. (1992), mätas i hur mycket substantiella investeringar som 
görs i förhållandet. Anpassningar kan ske inom diverse områden, till exempel struktur, processer, 
informationssystem eller maskiner. Målet med anpassningarna är vinster genom effektivitet. De 
främsta faktorerna som enligt interaktionsmodellen påverkar graden av anpassning är samarbete, 
informationsutbyte, socialt utbyte och produktens ekonomiska vikt och komplexitet. Metcalf et 
al. (1992) rekommenderar att båda företagen utser dedicerade koordinatorer för att samordna 
anpassningarna. Om företagen regelbundet besöker varandra och använder sig av gästingenjörer 
kan lyckade potentiella anpassningar belysas spontant, exempelvis i form av standardiseringar 
och ändringar i produkten. 

Supply Network-gruppen vid University of Bath har utvecklat ytterligare en nätverksbaserad 
modell, som syftar till att expandera Supply Chain-begreppet till ett mer nätverksorienterat 
perspektiv. Den bygger i mångt och mycket på interaktionsmodellen. De menar att ”hantering” av 
relationen kan tolkas olika, till exempel kan graden av kontroll variera. Frågan de vill ställa är: 
Hur är det möjligt att styra sitt nätverk, eller åtminstone hantera sin situation i det, med hjälp av 
hantering av leverantörsrelationer? (Ellegaard et al., 2003) 

Supply Network-modellen menar att man kan påverka sina leverantörer genom de ömsesidiga 
beroenden som finns i relationerna med dessa. Det är främst produktens egenskaper som avgör på 
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vilket sätt försörjning ska skötas. Den största skillnaden i synen på leverantörsrelationen 
gentemot interaktionsmodellen är att kundens roll i Bath-modellen ses som mer aktiv. (Ellegaard 
et al., 2003) 

3.3 Strategier för leverantörsrelationen 

Företagets leverantörsbas utgör ett enormt område för olika strategier och påverkar vilka typer av 
relationer som är möjliga att uppnå i nätverket. Gadde och Håkansson (1998) tar upp val mellan 
multiple och single sourcing och vilka fördelar respektive risker som detta medför. Antalet 
leverantörer på marknaden och graden av närhet i förbindelsen mellan dem och dess kunder 
påverkar hur företagen kan agera mot varandra på marknaden. Hur leverantörsbasen är 
organiserad, till exempel i olika tier-system och hierarkier påverkar även detta de möjliga 
strategierna. 

Företag vill ofta uppnå rena win-win-strategier i sina relationer med sina leverantörer. Enligt Cox 
(2004b) är detta något som oftast är en illusion som inte kan uppnås då köpare och leverantörers 
egna ideala situation motsäger den andres. Målen är oförenliga och ”hellre något än inget” är ett 
mer realistiskt mål som fortfarande kan sägas vara win-win, trots den inneboende ojämlikheten i 
samarbetet. (Cox, 2004b) 

Även de enskilda förbindelser vi tagit upp tidigare hänger enligt Gadde och Håkansson (1998) 
samman i ett större nätverk. Då komponenter som ska ingå i samma slutprodukt måste passa ihop 
och fungera tillsammans innebär det att det finns uppenbara beroenden mellan produkterna som 
köps från underleverantörerna vilket för med sig ett beroende även mellan leverantörerna till ett 
företag. Företagens försörjningskedjor överlappar idag varandra, vilket för med sig att 
handlingsutrymmen blir begränsat. Samtidigt kan påverkan på leverantören från andra, för dem 
viktigare delar av den överlappade försörjningskedjan, göra att relationen måste upphöra eller 
förändras. (Hertz, 2006) 

Även andra strategier finns för att bibehålla sin position i nätverket. I ett rent ekonomiskt 
perspektiv kan för en köpare och en säljare det finnas dessa strategier. Köparens mål är att ha ett 
flertal utbytbara leverantörer som kan hållas ärliga genom konkurrens. För leverantörer är målet 
att stänga marknader för deras konkurrenter och skapa isolationsmekanismer som tillåter dem att 
ta ut fördelaktiga priser. (Cox, 2004b) 

3.3.1 Porters 5 Krafter 

Porter (1985) menar att stora konkurrensfördelar kan uppstå genom att koordinera företagets 
komplexa globala nätverk av aktiviteter. Värdekedjan för köpare och leverantörer är inte 
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oberoende utan i högsta grad beroende. Detta stöds av Cox som menar att samarbete mellan två 
samberoende organisationer kan ha fördelar för båda. (Cox, 1999)  

Porters fem krafter används för att förstå strukturen hos en industri där det studerade företaget är 
verksamt. Nedan beskrivs vilka beskrivande variabler som återfinns inom de fem områdena. 

 
Figur 3.2. Porters fem krafter (egen bearbetning efter Porter, 1985) 

Tabell 3.1. Porters fem krafter (egen bearbetning efter Porter, 1985) 

Hot från nya konkurrenter  
• Skalfördelar, investeringskostnader 
• Tillgång till distributionskanaler 
• Förväntad vedergällning 
• Varumärkeslojalitet 

Hot från substitut 
• Pris för substitut 
• Relativt pris för existerande produkt 
• Kostnad för att byta till ett substitut 
• Köparnas benägenhet att byta till ett 

substitut 

Köparnas förhandlingsstyrka  
• Antal och relativ styrka 
• Köpvolymer 
• Tillgång till information 
• Priskänslighet 
• Tillgång till substitut  
• Kostnad att byta köpare 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 
• Antal och relativ styrka 
• Kostnad att byta leverantör 
• Graden av differentiering i produkt 
• Risk för integration i kedjan 

Konkurrens i industrin 
• Industrins tillväxt 
• Produkt differentiering 
• Märkeslojalitet 
• Kostnad för att lämna industrin 
• Konkurrenternas differentiering 

Hot från nya 
konkurrenter 

 
Köparens 

förhandlingsstyrka 

 
Leverantörerernas 
förhandlingsstyrka 

 

Konkurrens inom 
Industrin 

Hot från substitut  
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3.3.2 Sourcingstrategier 

Single sourcing 

Single sourcing betecknar de sourcingstrategier som innefattar att en vara endast köps från en 
leverantör, och brukar förknippas med mer samarbetsinriktade relationer. Köparen hoppas att 
genom att endast använda en leverantör få större köpkraft och därmed inflytande hos denne, samt 
kunna göra effektiviseringar och dra nytta av skalfördelar. Det har också visat sig att 
kvalitetskontroll är lättare vid single sourcing än vid multisourcing. (Zeng, 2000) 

Man bör skilja på frivilligt vald single sourcing, och sådan som brukas för att helt enkelt inga 
rimliga alternativ finns. Det senare kallas sole sourcing, och förenas med förhöjd risk och 
potentiellt ett sämre förhållande, då företaget inte har haft lyxen att välja den bästa möjliga 
leverantören, som man har ett stort förtroende för. Risken är dessutom hög att leverantören blir 
alltför dominant i förhållandet. (Van Weele, 2005; Cox, 2000, 2004a) 

Multisourcing 

Om single sourcing medför nära förhållanden och samarbeten, sammankopplas multisourcing 
snarare med konkurrensutsatt inköp; det köpande företaget använder kontinuerligt flera 
leverantörer, eller skiftar ständigt efter lägsta pris för att få fördelar genom leverantörernas 
konkurrens. Köparen skaffar sig inflytande över leverantören genom hot om att sluta köpa eller 
möjligheten att börja köpa. (Zeng, 2000) 

En konsekvens av multisourcing är en stor leverantörsbas och korta kontrakt. Det krävs mer av 
leverantörerna vad gäller prognosticering. En större leverantörsbas är svårare att hantera, inte 
minst i och med de många förhandlingssituationerna, och detta kan störa köparens produktions-
scheman. (Zeng, 2000) 

En fördel med multisourcing är riskaversionen. Genom att inte endast ha en leverantör, blir man 
mindre känslig för störningar i dennes produktion. (Donaldson & O'Toole, 2000) 

Som en rimlig kompromiss mellan dessa modeller föreslår bland andra Hines (1996) dual 
sourcing. Han menar att ren single sourcing är alltför riskfyllt, och att se till att ha alternativa 
leverantörer i nätverket är en nödvändighet. 

3.3.3 Nätverksmodeller 

Hur nätverk av leverantörsrelationer byggs upp och styrs finns det ett flertal olika teorier 
modeller för, med stora likheter såväl som med stora inneboende skillnader. Populära modeller 
för SCM i nätverk inkluderar Toyotas Keiretsu-system, eller Nikes Joint-ventures system för 
produktion. Dessa kommer vi att studera närmare här då dessa även om det inte finns en direkt 
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koppling till Volvo Aeros system, ligger till grund för många av de andra system som används 
idag och har därför en relevans för Volvo Aeros. 

Toyota Production System 

I modern fordonsproduktion är det bara en liten del av komponenterna som faktiskt är tillverkade 
av fordonstillverkaren själv. Detta arbetssätt kommer nästan uteslutande från den produktions-
process som Toyota utvecklade och som sedan har spritt sig inom bilindustrin. (Sanchez & Perez, 
2001) 
 
Toyotas filosofi kan sägas vara byggd på samma principer som Make or Buy-beslut, dvs. hur 
företagets skulle kunna äga och kontrollera sin kunskap och produktion för att bygga sin egen 
affärsverksamhet. Det företaget gjorde som var nytt var att utöka affärsverksamheten till att 
inkludera hanteringen av den totala primära försörjningskedjan. (Cox, 1999) 

Efter andra världskriget när den japanska industrin började med att producera civila produkter till 
återuppbyggnaden av landet var bilproduktion något som intresserade företag som Toyota. 
Traditionellt hade bilföretag som GM och Ford vertikalt integrerat hela sin försörjningskedja men 
Toyota hade inte samma resurser för att tillverka alla komponenter själva som de gigantiska 
amerikanska biltillverkarna. Att vertikalt integrera hela produktionsprocessen för biltillverkning 
inom Toyota-företaget var helt enkelt omöjligt och en annan lösning på detta problem, single 
sourcing och Lean produktion var nödvändigt för att få tillräckliga resurser och volymer. (Cox, 
1999) 

Toyota kunde inte replikera den västerländska försörjningskedjan utan fick göra ett strategiskt 
beslut att istället koncentrera sig på de resurser som var av kritisk betydelse för att medverka i 
kedjan. Bristen på resurser som gjorde att företaget inte kunde skaffa sig totalt ägande över 
försörjningskedjan vändes därigenom till en fördel. (Cox, 1999) 

Toyota kunde styra sina underleverantörer för att de var relativt beroende av Toyotas köpvolymer 
samtidigt som de arbetade i en marknad med ett högt mått av konkurrens. På så sätt kunde 
företaget bygga upp sitt nätverk av underleverantörer, sin Keiretsu. (Cox, 1999)  

En Keiretsu är en pyramidstruktur med ett antal lager underleverantörer som byggs upp kring ett 
större företags produktion. Gruppen är uppbyggt i ett flertal nivåer där den första nivån agerar 
direkt mot tillverkaren av slutprodukten, i det här fallet Toyota, eller indirekt via de första eller 
andranivåleverantörer vars delsystem eller komponent som underleverantörens komponent ska 
ingå i. Speciellt mellan företaget och dess förstanivåleverantörer är samarbetet ses som ett riktigt 
partnerskap med en gemensamhetskänsla i gruppen där såväl vinster och lösningar som förluster 
och problem delas mellan företagen (Zirpoli & Coputo 2002). Denna enighet implementeras av 
att fabrikations- och utvecklingsresurser såväl som personal flyttas runt inom gruppen för att 
sprida kunskap och utveckla samarbetet. Överföring av såväl teknologi som information mellan 
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de olika nivåerna av underleverantörer bidrar till utvecklandet av ett ömsesidigt förtroende inom 
företaggruppen (Sanchez & Perez 2001). Även Kyoryoku Kai, en leverantörsförening för 
underleverantörerna som jobbar direkt mot huvudföretaget med att anpassa och utveckla sina 
medlemmar i linje med huvudföretagets strategi är en viktig komponent i Keiretsu-konceptet. 
(Hines, 1996) 

 
 Figur 3.3. Förenklad Keiretsu-struktur (Ellram & C ooper, 1993) 

Genom att kunna styra och utveckla ett helt nätverk av leverantörer kunde Toyota bygga upp ett 
virtuellt företag som var tillräckligt stort och hade tillräckligt kompetens för att kunna producera 
bilar som kunde konkurrera på världsmarknaden. 

Företaget har utveckla med sina partnerföretag långsiktiga leverantörsrelationer genom att 
implicit utlova framtida order mot att leverantörerna i sin tur gör de investeringar och 
anpassningar som behövs för att öka Toyotas effektivitet och produktivitet. (Kim & Mitchell, 
1999) 

När de amerikanska biltillverkarna genom sin storlek och makt har kunnat uppmuntra och 
utnyttja intensiv konkurrens mellan underleverantörerna har de japanska leverantörerna med 
Toyota i spetsen Jobbat med en partnerskapsmodell för sina leverantörsrelationer. Kim och 
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Mitchell (1999) menar att det långsiktiga relationsbyggandet i företagets inköpsarbete, en 
nyckelfaktor i relationsmarknadsföring, till stor del har bidragit till framgången för de japanska 
motortillverkarna. 

Nike 

Nikes modell har många likheter med Toyotas i det att företaget har en mer samordnande roll i en 
försörjningskedja, men i fallet Nike kan företagets och dess produktionssystem närmast beskrivas 
som det ultimata supply chain-systemet där enbart företagets värdeskapande aktiviteter som 
design, marknadsföring och supply chain management sker internt och resten sker externt. 
Produktionen görs med en extrem lågkostnadsstrategi där nära 100 % av produktionen sker i 
låglöneländer, och där distributionen i till exempel USA sker helt genom externa 
tredjepartsspecialister (Christopher, 1998). Detta exempel behandlar till stor del köpa/tillverka-
problematiken, men det har även relevans för hur företag positionerar sig i en försörjningskedja 
för att få kontroll och att kunna styra kedjan och är därför relevant för arbetet. 

3.3.4 Makt, beroende och förtroende 

I fallet Toyota finns tolkningen att företagets framgångar bygger på företagets vertikala struktur 
och Lean-konceptet. Historiskt har företag oftast fokuserat på sina horisontella konkurrenter runt 
specifika resurser i försörjningskedjan. Dammsugare har konkurrerat mot dammsugare, 
bensinbolag mot bensinbolag eller Pepsi mot Coca-Cola. Detta har varit lätt för företagen att göra 
och det har gjort att de har lagt stora resurser på detta hellre än att fokusera på var i en kedja 
företaget bör ligga och därigenom äga och kontrollera de specifika resurser som ger dem den 
makt som krävs för att få den maximala mängden värde från kedjan. (Cox, 1999) 

Toyota kunde genom sin specifika svaghet att inte äga kedjan upptäcka att det gick att skapa en 
strukturell dominans av kedjan enbart genom att äga rätt delar av kedjan. Företaget kunde styra 
och kontrollera sina underleverantörer genom makt då de redan var relativt beroende av Toyota 
då företaget kontrollerade efterfrågan samtidigt som de arbetade i en marknad med ett högt mått 
av konkurrens där de genom att samarbeta med Toyota kunde få en stor del av sin försäljning 
garanterad. Toyota hade därigenom skapat ett system av strukturell dominans som ger dem det 
maximala värdet ur försörjningskedjan för fordonsproduktion. (Cox, 1999) 

Lean-begreppen såsom styrningen av den integrerade försörjningskedjan, single sourcing och 
öppenheten i nätverket kommer i sin tur från denna dominans, inte från att de själva skapar de 
positiva effekter som företag är ute efter. Denna slutsats mynnar till viss del även ut i en kritik 
mot de metoder som benchmarks och best case-beskrivningar som många företag med blandad 
framgång har försökt använda för att kopiera de japanska ledningsmetoder som Toyota utarbetat 
på andra branscher. Detta då lämpligheten som metoderna visade upp på helt andra marknader, 
med egna makt- och beroendestrukturer inte var tillräckligt bra för att fungera. (Cox, 2004) 



32 (127) 

Makt 

Maktbalansen i en relation mellan två företag som agerar mot varandra i en köpsituation kan 
initialt klassificeras enligt följande tre segment. (Van Weele, 2005) 

• Kunden dominerar relationen 
Den normala situationen på en konkurrensutsatt marknad där kunden inte behöver köpa 
av just denna leverantör 

• Leverantören dominerar relationen 
Enligt van Weele (2005) sker detta då köparens möjlighet att påverka situationen är liten. 
Om något av följande kriterier uppfylls är leverantören enligt Wheelen och Hunger (1989) 
dominerande: 

1. Få dominerande företag i industrin, men en mängd kunder 
2. Unik produkt, svårt att byta leverantör 
3. Svårt att få alternativ till leverantörens produkt 
4. Framåtintegration för leverantörer är möjligt 
5. Kunden köper enbart en mindre del av leverantörens omsättning 

• Balanserad relation (ömsesidigt beroende/samberoende) 
Kunden och leverantören är båda beroende av varandra för sin framgång och är medvetna 
om detta. 

I traditionellt inköp brukade vanligtvis kunderna lita till sin makt i att ge eller ta bort order från 
sina underleverantörer, för att därigenom sätta upp win-lose situationer. I dagens mer samordnade 
och gemensamma inköp menar Sahay att det handlar mindre om maktanvändande och mer om att 
hitta gemensamt gynnsamma lösningar. (Sahay, 2003) 

Det finns en korrelation mellan förmågan att förbättra sina leverantörers prestation och vilken 
maktbalans som finns mellan köparen och leverantörerna. (Cox, 2004a)  

Ekman och Razifar (2005) menar att skälet till varför ett av företagen i en strategisk allians inte 
klarar av att nå sina mål med samarbeten kan vara en obalanserad maktposition i alliansen. De 
menar att företag går in i en allians med avsikten att uppnå vissa uppsatta mål. Dock kan dessa 
mål skilja sig åt mellan de medverkande företagen och det ena företagets mål kan komma att 
motverka det andras. I en situation med skev maktbalans förstärks detta. 

I en försörjningskedja uppkommer också detta fenomen att parternas mål motverkar varandra. 
Alla parterna i kedjan försöker ta åt sig värde i kedjan genom sin medverkan och enligt 
ekonomisk rationalitet så innebär detta att ett företag måste försöka ta åt sig mer av värdet för att 
kunna göra detta eller för att inte tappa relativt de andra. (Cox, 1999) 
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Figur 3.4. Maktmatrisen (egen bearbetning efter Cox, 2004a) 

Cox (1997) menar att företag bör positionera sig strategiskt så att de kontrollera de resurser i 
kedjan som är svåra att imitera och runt vilka kan man bygga försvarsbarriärer för att skydda sin 
marknad. Enbart genom att äga försörjningskedjeresurser som företaget har en låg potential för 
att bli utmanade inom är det möjligt att ett företag att få en långsiktigt överlägsen prestanda. 
Genom att kontrollera rätt del av en kedja kan företaget få makt och inflytande över resterande 
delar av kedjan. Genom att se vilka relationer i kedjan som är dominerade (>, <), oberoende (0), 
och samberoende eller ömsesidigt beroende (=) kan relationerna klassificeras och sättas in i ett 
större nätverk. Bara genom att analysera företagets fulla försörjningsnätverk med avseende på 
maktbalans kan man förstå vilka strategiska alternativ som finns tillgängliga för att hantera 
företagets leverantörsrelationer. För ett exempel på detta, se figur 3.5. (Cox, 2004a) 

Köpardominans  (>) 
- Få köpare, många leverantörer 
- Köparen står för hög andel av 

leverantörens försäljning 
- Leverantören beroende av köparen, 

köparen attraktiv 
- Höga kostnader för byte av köpare 
- Låga kostnader för leverantörsbyte 
- Låg kostnad att söka nya leverantörer 
- Standardiserade varor 
- Leverantören har inga fördelar via 

informationsasymmetri 

Ömsesidigt beroende (=)  
- Få köpare, få leverantörer 
- Köparen står för relativt hög andel av 

leverantörens försäljning 
- Leverantören beroende av köparen, 

köparen attraktiv 
- Höga kostnader för byte av köpare 
- Höga kostnader för leverantörsbyte 
- Relativt hög kostnad att söka nya 

leverantörer 
- Leverantörens erbjudande relativt 

unikt 
- Leverantören har vissa fördelar via 

informationsasymmetri 
 

Oberoende (0)  
- Många köpare, många leverantörer 
- Köparen står för låg andel av 

leverantörens försäljning 
- Leverantören ej beroende av 

köparen, köparen ej attraktiv 
- Låga kostnader för byte av köpare 
- Låga kostnader för leverantörsbyte 
- Låg kostnad för att söka nya 

leverantörer 
- Standardiserade varor 
- Leverantören har inga eller låga 

fördelar via informationsasymmetri 

Leverantörsdominans (<)  
- Många köpare, få leverantörer 
- Köparen står för låg andel av 

leverantörens försäljning 
- Leverantören ej beroende av 

köparen, köparen ej attraktiv 
- Låga kostnader för byte av köpare 
- Höga kostnader för leverantörsbyte 
- Hög kostnad att söka nya 

leverantörer 
- Leverantörens erbjudande relativt 

unikt 
- Leverantören har stora fördelar via 

informationsasymmetri 
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Figur 3.5.  Princip för gestaltning av maktförhållanden i försörjningskedjan (Cox, 2004a) 

Beroende 

Beroende är när en firma är beroende av en specifik annan firma beroende på investeringar i 
specifika tillgångar riktade mot just den firman. Enligt Sanner (2005) finns det fem specifika 
typer av tillgångar som medför beroende: personliga relationer, kompetens, styrsystem, 
produktvolym och produkt- eller processpecialisering. Ett annat skäl till beroende kan vara 
marknadsstrukturen där det kan finnas brist på alternativa leverantörer och därmed blir det svårt 
och det medför stora överföringskostnader att byta ut en underleverantör. 

Om ömsesidigt beroende eller oberoende existerar i relationen kan ingen av parterna påtvinga den 
andre sitt ideal och då måste andra metoder än makt användas för att hantera relationen enligt vad 
som då är lämpligt för situationen. (Cox, 2004a) 

Makt och beroenderelationer 

Affärsverksamhet handlar huvudsakligen om att skapa värde (eller kort sagt att tjäna pengar) till 
sig själv. Det handlar inte om att tjäna kunden eller att ge dem något värde om inte 
omständigheterna är sådana att detta agerande är ekonomiskt gynnsamt. (Cox, 1997) 
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Cox menar att målet med ett företags agerande i makt och beroendehänseende är att sätta sig 
självt i en sådan position att varken konsumenter, anställda, konkurrenter eller underleverantörer 
kan ta värde från dig eller sätta dig i en beroendeställning vilket därigenom gör det möjligt för dig 
att tillskansa dig värde från alla dem. Detta är dock nästintill omöjligt att uppnå. (Cox, 1997) 

 
 Figur 3.6. Relationstyp beroende på utvunnet värde (egen bearbetning efter Cox, 1999) 

Fink et al. (2007) menar att det finns stöd för att leverantörsprestanda förbättras med tätare 
relationer. Genom att förbättra sin kunds värde så kan leverantören förbättra sitt eget värde. Detta 
utnyttjar dock vissa kunder som använder samarbetet för att få egna fördelar utan den 
medföljande förbättringen även kommer leverantören till del. En viss oro finns för att dominanta 
företag ska använda sitt inflytande över beroende leverantörer för att öka sin egen vinst på 
bekostnad av de svagare medlemmarna i försörjningskedjan. Därför föreslår författarna att 
företag inte automatiskt bör förvänta sig att få egna fördelar av att hjälpa sina partners utan måste 
värdera marknaden för att se om det krävs för samarbete eller om det finns risk i ett sådant 
agerande. Detta stöds av Cox (2004b) som visar att det finns olika former av win-win men 
beroende på maktförhållandena i relationen så får den svaga parten hålla tillgodo med det de får, i 
varje fall på kort sikt. Detta illustreras i figur 3.6, som visar att en relation med ojämlik 
maktbalans och därmed ojämn fördelning av utvunnet värde i kedjan kan klassas som fientlig. 
Vanligtvis är det bara den dominanta parten som kan inta en fientlig hållning, medan den svagare 
parten tvingas att agera icke-fientligt (Cox, 2004a). 

Cox (2004a) menar att det finns tre huvudsakliga utfall av en relation. En relation ska enligt 
författaren vara lämplig, givet den maktbalans som finns mellan parterna. De tre utfallen är: 

 

Icke-fientlig 
armslängdsrelation 

 

Icke-fientlig 
samarbetsrelation 

Ojämlik  

Jämlik  

Samarbetande  Armslängd  

Relativ andel 
av utvunnet 
värde i kedjan  

 

Fientlig 
armslängdsrelation 

 

Fientlig 
samarbetsrelation 

Arbetssätt 



36 (127) 

1. Anpassad 
2. Missanpassad och suboptimal 
3. Missanpassad och dysfunktionell 

I en anpassade relation är det så att den dominanta parten styr och anpassar arbetssättet i 
relationen så att det tillåter dem att få deras egen ideala prestanda samtidigt som den svaga parten 
agerar såsom den dominanta förväntar sig att den ska göra. En ideal prestanda i en relation kan 
vara den mest grundläggande servicen till det lägsta möjliga priset, eller det kan vara funktion 
och kostnad som grund och sedan ytterligare egenskaper som avgör om prestanda är optimal. 
(Cox, 2004a) 

I den missanpassade relationen gör en eller båda parter anpassningar till varandra men relationen 
styrs inte för att ge optimal prestanda till den starkare partnern vilket gör att prestanda totalt sett i 
kedjan är suboptimal. Skulle det dessutom vara så att någon av partnerna inte vill ändra sitt eget 
beteende trots att maktbalansen i relationen säger annorlunda, eller att det finns andra yttre 
omständigheter som gör relationen omöjlig kan relationen klassas som dysfunktionell. (Cox, 
2004a) 

Strukturell dominans kontra Lean 

Vissa Lean-experter hävdar att makt inte har någon betydelse och därför inte bör användas 
tillsammans med Lean-baserade teorier då dessa baseras på gemensamt ägande, förtroende och 
öppenhet. Detta tycker Cox är fullständigt fel och förutsätter att dessa författare enbart bygger sin 
analys på beskrivning av framgångsrika affärsmodeller och inte alls på hur dessa uppkom och hur 
de skapade sig sin framgång. Enbart genom att ta värde från andra i kedjan, om det så är kunder, 
underleverantörer, anställda eller konkurrenter kan affärsframgång fortsätta. (Cox, 1997) 

Inte bara kan strukturell dominans ske via finansiell eller efterfrågedominans, där företaget 
genom sin storlek och tillgång till marknaden för underleverantörens produkter kan styra dem, 
utan det finns även andra sätt att styra de medverkande i en försörjningskedja. 

Via överlägsen kunskap eller informationsasymmetri gentemot sina kunder kan ett företag 
försäkra sig om att de kan utvinna en stor del av värdet från sina därigenom beroende kunder. 
(Cox, 1999) 

Det finns enligt Cox (2004b) två skolor när det gäller Lean-begreppet. Vissa ifrågasätter win-
win-begreppets allmängiltighet och tror inte att detta är något som fungerar långsiktigt i samtliga 
fall och som därmed hävdar att Lean inte alltid är möjligt att genomföra. Deras grundinvändning 
är att en mängd osäkerheter bland annat i efterfrågan gör att SCM-modeller som ”Agile” och 
”Responsive” är bättre modeller. Detta då dessa modeller är bättre anpassade för osäkerhet och 
förändring och därmed snabbare kan reagera på händelser i relationens omvärld. Trots detta 
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tycker de att begrepp som långsiktighet, förtroende och transparens mellan företagen är viktiga 
för relationen och därmed troligen lämpliga. 

Den andra skolan ifrågasätter i sin tur hela beskrivningen som den klassiska bilden av det 
japanska Lean-konceptet ger. Denna skola som Cox (2004b) tillhör menar att Lean inte har något 
att göra med förtroende och jämvikt eller jämlikhet utan handlar om ren leverantörsdominans och 
makt. För att Lean ska fungera måste köparen ha en väldigt hög nivå av köpardominans. Det 
handlar om direkt naken maktutövning, om än något fördunklad i form av japansk företagskultur 
och tradition. 

Som vi tog upp tidigare är det nödvändigt att analysera ett företags kompletta nätverk ur ett 
maktperspektiv för att se vilka strategiska alternativ som finns (se figur 3.5). I Toyotas 
försörjningskedja finns det nästan enbart köpardominans vilket ger en rak hierarki som styrs 
uppifrån (se Keiretsu) jämfört med hur en hypotetisk kedja kan se ut. (Cox, 2004b) 

Förtroende 

Sahay (2003) menar att förtroende och samarbete har blivit populära och allrådande inom många 
teorier kring försörjningskedjor på grund av deras förmåga att reducera osäkerhet. Förtroende 
behövs för att ett samarbete ska kunna utvecklas i en långsiktig relation då det leder till ett 
specifikt beteende hos de medverkande, vilket ökar möjligheten för att få ytterligare fördelar av 
samarbetet. 

Sanner (2005) drar slutsatsen att det finns stora variationer i vad som är de viktigaste aspekterna 
av förtroende i en relation. Beroende på vilken miljö och vilken situation som finns har olika 
element av förtroende störst betydelse. Författaren summerar ner förtroende till tre undertyper av 
förtroenden: 

• Relationsbaserat, som innebär förtroende för personer, att samarbetet fungerar bra, att den 
andra parten är flexibel och att problemlösning fungerar. 

• Kompetensbaserat, som innebär förtroende för att det andra företaget klarar sina 
åtaganden utan problem och efterlever de avtal som upprättats. 

• Moralbaserat, som innebär förtroende för att den andra parten är rättvis och ärlig vid 
förhandlingar. 

Cousins (2002) delar i stort sett Sanners (2005) syn på förtroende, men kompletterar 
förtroendetyperna med goodwill-baserat förtroende, som enkelt beskrivs som förtroende för att 
den andra parten utför uppgifter som ligger utanför avtalen, om det skulle krävas. 

Förtroende är förväntningar om framtiden, enligt Sanner (2005). Beroenden skiljer sig från 
förtroenden då de finns i nuläget, och därmed vet företaget hur det kommer att se ut i framtiden. 
Genom att ge ett förtroende byggs ett beroende upp vilket kräver ett fortsatt förtroende för att 
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acceptera situationen och därmed blir båda begreppen sammanflätade med varandra. Detta kan 
bygga upp positiva spiraler där visat förtroende leder till ett ömsesidigt beroende där samarbetet 
utvecklas och växer, men kan även leda till motsatt beteende där brist på förtroende leder till 
viljan att minska beroendet och en negativ spiral påbörjas som leder till upplösningen av 
relationen. (Sanner, 2005) 

Förtroende och stöd mellan medlemmar av en försörjningskedja har en positiv effekt på prestanda 
i ett SCM-system. (Hsu, 2005) 

För att ha en förtroendefull relation menar Sahay att det finns tre nivåer som måste uppnås. För 
att skapa förtroende krävs det att företaget att hitta sätt att visa för den andra organisationen att de 
är ärliga och trovärdiga när de visar sitt engagemang och åtagande i relationen. Sedan måste de 
iblandade visa att de villiga att uppehålla relationen och behålla förtroendet genom att avstå från 
kortsiktiga egna vinster på relationens bekostnad och därmed agera ickeopportunistiskt. För att 
sedan minska förekomsten av misstroende i de redan existerande relationerna måste ledningen 
kontinuerligt visa på fördelarna med samarbeten som uppkommer av att företagen har förtroende 
för varandra. (Sahay, 2003) 

3.4 Klassificering 

Att utveckla en leverantörsstrategi är inköpsfunktionens viktigaste uppgift. Det är orimligt att alla 
leverantörer eller artiklar oavsett ekonomisk vikt får lika mycket uppmärksamhet. Studier har 
visat att 80-20-regeln i allmänhet gäller – 20 % av leverantörerna och produkterna står för 80 % 
av materialkostnaderna. En och samma strategi är knappast lämplig för alla leverantörer och alla 
varor, utan beroende på situation ska olika beslut tas. Att vara en del av ett nätverk skapar många 
typer av beroenden och möjligheter. För att hantera leverantörer krävs därför en mix av modeller 
som kan bli individualiserad till en specifik leverantör eller typ av leverantörer. (Freytag & 
Mikkelsen, 2007) 

Ett bra underlag för sådana beslut är klassificering. Detta kan ske på flera olika sätt; exempelvis 
efter leverantörens omsättning eller efter mer avancerade kriterier i flera dimensioner. Vidare kan 
indelningen göras per leverantör eller per produkt. (Pedersen & Torvatn, 2003; van Weele, 2005; 
Gelderman & van Weele, 2002) 

Van Weele (2005), vill även att man gör uppdelning mellan commercial suppliers, som inte har 
några avtal med företaget, utan bara levererar en vara mot betalning, preferred suppliers, där det 
finns ömsesidiga mål och förbättringsprogram som båda parterna kommer överens om och 
utvecklar, samt supplier partners, som samarbetar nära inom utveckling av nya teknologier och 
produkter. Normalt sett finns bara ett litet antal av de sistnämnda. 

Vi redogör nedan för några olika klassificeringsmetoder. 
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ABC-analys 

I en ABC-analys rangordnas leverantörerna eller produkterna efter deras ekonomiska betydelse, 
där A får stå för de viktigaste och därmed tar mest tid och resurser i anspråk, B för de 
mellanviktiga och C för de minst viktiga, som därmed är minst prioriterade resursmässigt. Exakt 
hur indelningen mellan kategorierna ska göras skiljer från företag till företag. Det essentiella här 
är att en indelning görs för att kunna differentiera hanteringen av de olika leverantörerna, med 
fokus på det viktiga. (Pedersen & Torvatn, 2003) 

Kvadratanalys 

Istället för att klassificera leverantörer eller produkter strikt efter ekonomisk vikt, kan en 
klassificering göras i en flerdimensionell matris, med olika strategier för varje fält i matrisen. Det 
finns olika sätt att välja dessa dimensioner och strategier, men en av de första och än idag mest 
vedertagna är Kraljics klassificeringsmatris. (Pedersen & Torvatn, 2003; van Weele, 2005). 

Utöver denna klassificeringsmodell ämnar vi redogöra för alternativa modeller, bland annat en 
framarbetad av Bensaou (1999b). 

3.4.1 Kraljics klassificeringsmatris 

Krajlic (1983) var den första att beskriva en omfattande modell för att hantera ett företags 
uppsättning av leverantörsrelationer, och hans modell anses vara ett viktigt genombrott inom 
detta område. Modellen utgörs av en tvådimensionell klassificeringsmatris där inköpets betydelse 
(profit impact) ställs mot försörjningsrisk (supply risk). Ur detta erhålls förnuftiga riktlinjer för 
hantering av leverantörsrelationer. Många senare författare har skapat liknande modeller som ofta 
bygger på Kraljics ursprungliga matris. (Gelderman & van Weele, 2002) 

I ”inköpets betydelse” ingår faktorer som inköpskostnadens andel av totalkostnaden, grad av 
värdeskapande och lönsamhetsprofil (Pedersen & Torvatn, 2003; van Weele, 2005). I 
”försörjningsrisk”, eller logistisk komplexitet, som bland annat Pedersen och Torvatn (2003) 
benämner dimensionen, ingår faktorer som hur leverantörssituationen ser ut, om leverantören har 
ett monopol eller om marknaden på annat sätt har hämmad konkurrens, teknologisk utvecklings-
takt, vilka ingångsbarriärer som finns, samt logistiska kostnader och risker. Enligt Gelderman och 
van Weele (2002) svarar inköpets betydelse mot det köpande företagets köpkraft, och konstaterar 
att den övergripande idén som Kralijic (1983) hade med sin modell var att företaget ska göra det 
mesta av sin köpkraft samtidigt som de minimerar sin försörjningsrisk. Vi illustrerar Kraljics 
klassificeringsmatris i figur 3.8. 
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Figur 3.7. Kraljics klassificeringsmatris (egen bearbetning efter Kraljic, 1983; van Weele, 2005) 

Van Weele (2005) lägger även in en maktbalanslinje på diagonalen från låg betydelse och 
försörjningsrisk till hög betydelse och försörjningsrisk, eftersom de båda dimensionerna ger en 
fingervisning om maktfördelningen mellan köpare och säljare. Vi väljer dock att inte göra detta, 
då flertalet andra författare utelämnar denna linje. Maktbalans är en viktig faktor vid utvärdering 
av en leverantörsrelation, varför vi väljer att behandla detta mer ingående med hjälp av andra, 
mer detaljerade modeller. 

Som vi kan se i figur 3.8, kan fyra huvudsakliga kategorier identifieras; icke-kritiska artiklar, 
hävstångsartiklar, flaskhalsartiklar samt strategiska artiklar. Beroende på vilken klassificering 
en artikel eller leverantör får, ska de alltså hanteras annorlunda. Värt att notera är att matrisen i 
denna tappning är anpassad till klassificering av artiklar. Enligt van Weele (2005) är det dock 
enkelt att använda matrisen även för att klassificera leverantörer. 

Gelderman och van Weele (2002) poängterar att man vid en närmare anblick kan konstatera att 
de strategier som Kraljics matris förespråkar är mycket generella, och endast ger mycket grova 
fingervisningar om hur leverantörsrelationerna ska hanteras. På grund av detta måste de 
övergripande rekommenderade strategierna utarbetas mer i detalj och vidare skräddarsys för att 
passa företagets specifika situation. Dessutom förutsätter modellen att situationen gällande 
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maktstrukturer är mer eller mindre statiska. Inköpare bör alltid söka möjligheter att flytta sig till 
mer fördelaktiga positioner i matrisen, men Kraljics ursprungliga modell anger inte hur detta kan 
göras. (Gelderman & van Weele, 2002) 

Gelderman och van Weele (2003) konstaterar att mätningen av försörjningsrisk och ekonomisk 
betydelse är komplex. Enligt dem bör varje företag skräddarsy sin mätmetod till vad som passar 
företagets situation bäst. Noggranna övervägningar måste göras om vilka faktorer som ska ingå, 
om dessa ska mätas enligt något specifikt värde eller variabel eller graderas enligt en skala, och 
hur de skall viktas för att bli en del av helhetsvärdet. En annan viktig avvägning är var 
tröskelvärdet mellan lågt och högt skall gå. (Gelderman & van Weele, 2003) 

Icke-kritiska artiklar 

Icke-kritiska produkter utgörs till största delen av standardprodukter. Dessa är av låg ekonomisk 
betydelse och tillgången är säker. Artiklar i denna kategori bör anskaffas så enkelt som möjligt, 
för att frigöra tid att hantera viktigare relationer. Pedersen och Torvatn (2003) rekommenderar 
ramavtal med 1-3 års varaktighet med leverantörerna, för att reglera pris och volym. VMI-
lösningar är vanliga inom denna kategori (van Weele, 2005). Man kan med fördel försöka 
standardisera produkter och inköpsprocesser, och söka att optimera orderkvantiteter och 
lagernivåer (Gelderman & van Weele, 2002). 

Hävstångsartiklar 

Dessa artiklar kan både vara standard- och specialtillverkade, och inköpskostnaderna är 
mestadels höga, på grund av stora volymer eller höga styckpriser. Tillgången är säker – 
konkurrensen är god eller substitut finns. Här finns det stora summor att tjäna på att sänka 
transaktionskostnader eller styckpris, varför Kraljic rekommenderar att köparen ska optimera sina 
orderkvantiteter, utnyttja sin kraft gentemot leverantörerna, vara hårda i förhandlingar och skapa 
prispress. Det går även här att använda ramavtal för att förenkla arbetet mot leverantörerna och 
stabilisera försörjningen. (Pedersen & Torvatn, 2003; Gelderman & van Weele, 2002; van Weele, 
2005) 

Flaskhalsartiklar 

I denna grupp föreligger en stor försörjningsrisk; det kan uppstå fel på produkten, det finns 
mycket få tillgängliga leverantörer, och det kan vara svårt att få en stabil försörjning. Å andra 
sidan är den ekonomiska betydelsen låg. Detta innebär att företaget måste göra allt i sin makt för 
att säkerställa försörjningen, genom att exempelvis hitta alternativa leverantörer eller substitut till 
artikeln. Att priset på komponenterna kan bli högre är inte lika allvarligt som att sakna dem i 
produktionen. (Pedersen & Torvatn, 2003; Gelderman & van Weele, 2002) 
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Strategiska artiklar 

De strategiska artiklarna och leverantörerna är de mest kritiska för företaget. Det handlar oftast 
om specialtillverkade, dyra produkter där tillgången är låg. Samtidigt är kostnaderna som hör 
samman med dessa artiklar mycket viktiga. Det är brukligt för det köpande företaget att utveckla 
långsiktiga relationer i denna kategori. Här är strategiska samarbeten vanliga, men då ett 
långsiktigt strategiskt samarbete - trots att det skapar värde - är dyrt att utveckla och underhålla, 
måste man vara säker på att ett så pass nära relation är lönsam. Det är viktigt att välja ett fåtal 
leverantörer som är värda att satsa på. (Pedersen & Torvatn, 2003; Bensaou, 1999) 

Gelderman och van Weele (2003) rekommenderar att analysera de strategiska artiklarna 
ytterligare, då situationen inom kategorin kan variera. Gelderman och van Weele (2002) skriver 
att det för strategiska artiklar går att identifiera tre huvudsakliga maktpositioner, och att strategin 
ska väljas utifrån vilken av dessa som föreligger. Om köparen har maktövertaget skall detta 
utnyttjas på lämpligt sätt. Om maktbalansen är jämn, ska företaget försöka balansera detta på 
bästa sätt och skapa ett jämlikt samarbete med ömsesidigt beroende. I fallet att försörjningsrisken 
är dominerande, det vill säga att leverantören har maktfördelen, bör köparen försöka jämna ut 
maktbalansen eller söka alternativa leverantörer. Dessa maktbalanser utforskar vi närmare i 
senare kapitel. 

Problem med Kraljics klassificeringsmatris 

De flesta klassificeringsmodeller ger upphov till situationer som ger problem i klassificerings-
arbetet, så även Kraljics matris. Vi har nedan försökt att belysa de viktigaste problemen och den 
kritik som framförts mot detta klassificeringssätt. Dessa problem behöver inte nödvändigtvis 
betyda att modellen i dessa fall blir obrukbar. Pedersen och Torvatn (2003) menar att man 
emellertid bör analysera situationen ytterligare, samt väga in vilket förhållande företaget har till 
de aktuella leverantörerna. 

• Vid klassificering av artiklar kan det hända att en och samma leverantör har blivit 
placerad i flera kvadranter i matrisen. Detta händer, enligt Pedersen och Torvatn (2003), 
ofta om leverantören levererar ett brett spektrum av artiklar. 

• I alla fyra kvadranterna kan det förekomma både specialutvecklade produkter och 
standardprodukter, vilket försvårar identifiering av en lämplig strategi eftersom det kan 
krävas olika hantering av leverantörer, även om de har placerats i samma kategori. 
(Pedersen & Torvatn, 2003) 

• Klassificeringen baseras dessutom på att leverantörsrelationer är dyadiska, och ej 
påverkar varandra, något som kan skapa ett problem. Genom att använda Kraljics 
klassificeringsmatris utan att ha detta i åtanke, finns risken att inte hänsyn tas till att 
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förhållandet till en leverantör kan påverkas av andra leverantörer eller kunder till det 
köpande företaget. (Pedersen & Torvatn, 2003) 

• Reliabiliteten i de rekommendationer som Kraljics matris ger har ifrågasatts, då vissa är 
tveksamma till hur mycket man egentligen kan härleda från endast två dimensioner. Dessa 
dimensioner innefattar dessutom faktorer som påverkar positioneringen olika mycket och 
på olika sätt. (Pedersen & Torvatn, 2003) 

• Leverantörens situation och reaktion på vald strategi behandlas ej. (Gelderman & van 
Weele, 2003) 

• Kraljics matris uppmuntrar båda parter till att skaffa sig ett maktövertag, då detta enligt 
modellen ger stora fördelar, vilket skapar en intressekonflikt. Vissa menar att Kraljics 
ansats är rent kontraproduktiv, då den uppmanar till att utnyttja maktpositioner. 
(Gelderman & van Weele, 2003) 

• Problemet med mätning av dimensionerna har kallats alla liknande klassificerings-
modellers akilleshäl. Den simpla uppdelningen mellan högt och lågt värde har även 
kritiserats. Hur ska ett ”mellanvärde” hanteras? Var går gränsen mellan högt och lågt? 
Om positioneringen är godtycklig, blir även de rekommenderade strategierna godtyckliga. 
(Gelderman & van Weele, 2003) 

• Det saknas entydiga riktlinjer för förflyttning mellan kategorier i Kraljics inköpsmatris. 
(Gelderman & van Weele, 2002) 

3.4.2 Leverantörsrelationshantering hos Saab 

Enligt Falkenberg och Nilsson (2005) använder sig Saab av en utvecklad version av Kraljics 
matris för att utvärdera sina leverantörsrelationer. Företaget delar upp sina relationer i tre 
grupper, operativ allians, utökad allians och partnerskap efter graden av komplexitet och efter 
inköpets betydelse. Dessa dimensioner har sin bas i Kraljics matris, men har sedan anpassats efter 
Saabs situation. 
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Figur 3.8. Relationsmatris enligt SAAB (egen bearbetning efter Falkenberg & Nilsson, 2005) 

Operativ allians 

Leverantörerna inom denna kategori har gemensamt det att de levererar standardiserade 
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komplexitet i relationen och mycket svårt att byta ut en leverantör som står för en så stor del av 
Saabs totala inköpsvärde. (Falkenberg & Nilsson, 2005) 

3.4.3 Bensaous klassificeringsmatris 

Bensaou (1999b) föreslår en egen klassificeringsmodell för att hantera ett företags leverantörs-
relationer. I denna modell ställs de specifika investeringar i relation som köparen gjort mot de 
leverantörens gjort, se figur 3.9. Dessa kan vara konkreta investeringar i byggnader, verktyg, 
utrustning som är tillskriven leverantören, specialiserade tillverkningsenheter eller produkterna 
som kommer från leverantörerna eller processerna, men även mindre påtagliga investeringar som 
utveckling av informationssystem, tid och ansträngning för att lära sig – och eventuellt anpassa 
sig till – en leverantörs rutiner och processer eller kostnader för att skicka gästingenjörer mellan 
företagen. Investeringar av denna typ har av andra författare kallats bland annat credible 
commitment eller hostages (vilket anspelar på att den andra parten kan ha dina resurser i en 
gisslansituation). Investeringar i ett förhållande kan vara dyra att överföra, eller helt förlora sitt 
värde vid till exempel byte av leverantör. (Bensaou, 1999b) 

 
 Figur 3.9. Bensaous klassificeringsmatris (egen bearbetning efter Bensaou, 1999b) 

Ur modellen kan fyra huvudsakliga kombinationer utläsas: 

1. Marknadsutbyte, med låga investeringar från båda. 

2. Strategiskt partnerskap, med stora investeringar från båda parter. 

3. Låst köpare respektive låst leverantör, då investeringarna är stora från det ena företaget 
och låga från det andra. 
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Bensaou (1999b) har inte lyckats finna en statistiskt signifikant skillnad mellan hur de olika 
relationerna i kvadranterna presterar. Ingen relationsform, inte ens det strategiska partnerskapet, 
är överlägsen. Det finns bra och dåliga förhållanden inom alla kategorier, det vill säga att varje 
typ går att hantera bra eller dåligt. Det gäller därför att välja rätt strategi för rätt relationsform. 
Bensaou (1999b) föreslår följande ansats: 

1. Hitta den optimala relationstypen beroende på produkt, marknad och leverantörssituation. 

2. Finn den lämpliga strategin för varje typ av förhållande. Om fel typ av strategi väljs 
kommer relationen att misslyckas på lång sikt. 

Varje situation ställer olika krav på de inblandade företagen, och det gäller för dem att ha rätt 
kompetens att hantera den gällande situationen. Framförallt framhålls risken att underdesigna 
eller överdesigna förhållandet. Detta innebär att förhållandet trots höga krav inte har tillräckliga 
resurser avsatta eller att förhållandet kräver ett närmare samarbete och mer anpassningar, 
respektive att förhållandet trots låga krav har för mycket resurser avsatta till samarbete, 
anpassningar, informationsdelning och så vidare. I båda dessa fall kommer förhållandet att 
misslyckas. Risken för att förhållanden var underdesignade var störst på 80-talet, men i och med 
trender mot ökade samarbeten och partnerskap har denna risk minskat, och risken för 
överdesignade förhållanden ökar istället i framtiden. (Bensaou, 1999b) 

Låst köpare 

I denna kategori är ena parten i princip fast i förhållandet, eftersom överföringskostnaderna för att 
byta till en annan leverantör är för höga. Produkten är oftast tekniskt komplex, men teknologin är 
mogen och innovation och produktutveckling går långsamt. Efterfrågan på marknaden brukar 
vara stabil med begränsad tillväxt. Aktörerna är få och väletablerade. Leverantörerna är få till 
antalet, men starka och med stor förhandlingsstyrka (men de har inte nödvändigtvis ett gott 
rykte). Ofta äger de viktig teknologi som behövs för köparens produktion. Detaljerad information 
delas kontinuerligt, och företagen besöker varandra ofta. Köparens ingenjörer och inköpare 
lägger mycket tid på leverantören. Ömsesidigt beroende finns dock ej, och leverantören är inte 
inblandad i produktutveckling, även om köparen gärna ökar samarbetet. (Bensaou, 1999b) 

Låst leverantör 

Jämfört med föregående kategori är förhållandet det omvända, och det är leverantören som är 
mest beroende av förhållandet. Produkten är även här tekniskt komplex, men baseras på ny 
teknik, och viktiga innovationer görs oftare. Branschen beskrivs som kapitalintensiv. Marknaden 
är instabil, men har stor tillväxt. Konkurrensen är hård. Leverantörerna äger även här ofta 
teknologin och har hög utvecklingskompetens, men trots detta har de låg förhandlingsstyrka, 
eftersom de är mycket beroende av det köpande företaget. Mycket lite informationsdelning 
förekommer, men det ömsesidiga förtroendet är ofta stort. (Bensaou, 1999b) 
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Strategiskt partnerskap 

Här finns stora investeringar från båda sidor, vilket har skapat ett ömsesidigt beroende, och gör 
att ingen har någon större möjlighet att bryta upp förhållandet. Produkten är skräddarsydd och 
ligger nära köparens kärnkompetens. Ömsesidiga anpassningar krävs och har gjorts. Teknologin 
är ny, och större innovativa språng kan förekomma i antingen teknologin, produkterna eller 
processerna. Stor ingenjörsexpertis krävs för detta samarbete. Även denna kategori betecknas 
som kapitalintensiv. Marknaden har stor efterfrågan och stark tillväxt och konkurrensen är 
vanligtvis hög. Båda parter har förtroende för varandra. (Bensaou, 1999b) 

Marknadsutbyte 

Ett marknadsutbyte karaktäriseras av att andelen specialiserade tillgångar är låg, och att det finns 
goda möjligheter att arbeta med generella verktyg. Detta behöver emellertid inte betyda att 
marknaden tillåter leverantörsbyten hur som helst, men överföringskostnaderna för ett eventuellt 
leverantörsbyte är låga. Dock brukar marknaden ha både väldigt många tillgängliga kunder och 
leverantörer. Efterfrågan och marknaden som helhet är stabil. Teknologin på marknaden är 
mogen och icke-proprietär. Det sker minimalt med informationsbyte mellan firmorna. Ömsesidigt 
förtroende och samarbete mellan företagen återfinns inte här. Den gränsöverskridande kontakten 
är starkt begränsad mellan företagen. (Bensaou, 1999b) 

3.4.4 Cox maktmatris 

Den maktmatris vi visade i kapitel 3.3.4 kan användas som klassificeringsmetod för leverantörer. 
Cox (2004a) använder dock inte denna som ett fristående verktyg som i sig ger upphov till 
fullständiga rekommenderade strategier, utan mer för att identifiera makt- och beroende-
ställningar. Cox (2004a, 2004b) är tydlig med att leverantörer som placerar sig i olika kvadranter 
måste hanteras på skilda sätt, men menar också att bara för att två leverantörer befinner sig i 
samma kvadrant, ska inte relationerna till dem automatiskt hanteras på samma sätt; vad som är 
lämpligt i varje unik situation måste beaktas. Detta ska ses som allmängiltigt oavsett 
klassificeringsmetod (Cox, 2004a). 
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 Figur 3.10. Cox maktmatris (förenklad) (egen bearbetning efter Cox, 2004a) 

3.5 Lämplighet 

Det viktigaste för att nå optimal prestanda är att relationen mellan företagen är lämplig för 
situationen. Mycket missanpassning gällande relationers lämplighet finns, men företagsledningar 
verkar generellt inte vilja se denna då denna då de kan ha bestämt sig för en viss strategi oavsett 
om den är lämplig eller inte. En viss approach är inte nödvändigtvis märkbart bättre en någon 
annan. Detta även om idealet givetvis är att ta all värde för sig själv finns, även om det kan vara 
svårt att uppnå. (Cox, 2004a) 

Det kan finnas ideala situationer för köpare, men detta förutsätter att de kan hanteras på rätt sätt 
av de många olika metoder som finns. Samtidigt innebär idealet att en allt annan än ideal 
situation är fallet för leverantören vilket igen kan kopplas till den maktbalans som finns i 
relationen (Cox, 2004b). Att välja rätt är att välja den metod som är lämplig för den specifika 
relation som ska hanteras. Köpare har själva valet, men kan inte välja isolerat då det är 
involverade i ett komplext och många gånger enbart delvis synligt spel med sina leverantörer, 
som har sina egna mål och motiv (Cox, 2004a). 

Den dynamiska omgivningen och nätverket gör att det idag är mycket viktigt för ett företag att 
kontinuerligt övervaka förändringar och se till vilken grad företaget uppfyller sin roll i nätverket. 
Detta för att på ett lämpligt sätt skapa så mycket värde som möjligt till nätverket och sig själv 
(Freytag & Mikkelsen, 2007). Hur ska då ett företag bestämma vad som är den ideala situationen 
för deras specifika situation? Cox (2004a) menar att man genom att utvärdera tre delmoment kan 
få hjälp med att välja bland ett antal möjliga relationsalternativ. 
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3. En förståelse av vilka metoder det finns för att styra relationen givet en viss 
sourcingstrategi. 

För att skapa en anpassad relation krävs det att man anpassar en sourcingstrategi till en specifik 
maktbalans och situation genom att välja en lämplig metod för att hantera relationen. Dessutom 
bara för att en strategi är lämplig betyder inte det att den därmed kommer att bli implementerad 
på ett effektivt sätt och det kan finnas många likvärdiga metoder där andra hänsyn kan behöva 
tas. (Cox, 2004a) 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur vi har formulerat såväl vår forskningsansats som vår data-
insamlingsmetod samt förklarar de val vi gjort. Vi ska även föra en diskussion om hur valda 
tillvägagångssätt påverkar arbetet och hur validitet samt reliabilitet hanteras. Vi kommer även 
att diskutera eventuella övriga felkällor. 

4.1 Ansats 

Det är vanligt att göra indelningen mellan positivistisk och hermeneutisk ansats i en 
undersökning. Positivismen går ut på att objektivt och vetenskapligt samla in data, finna 
samband, beskriva och förklara. Hermeneutiken är mer subjektiv, och inriktar sig mot att lära 
känna, förstå och tolka det man observerar, och ska därmed lämpa sig väl då ingen absolut 
sanning finns. Vi försöker belysa skillnaden mellan de olika skolorna i tabellen nedan. 
(Andersson, 1979; Gummesson, 2000; Svenning, 2003) 

Tabell 4.1. Positivism kontra hermeneutik (Gummesson, 2000; Lantz, 2007) 

Positivism Hermeneutik 

Forskningen koncentreras på att förstå ett 
fenomens mening. 

Forskningen koncentreras på förklara vad som 
orsakar ett fenomen. 

Verkligheten är objektiv. Verkligheten är subjektiv. 

Väl definierade, smala studier. Både övergripande och smala studier. 

Primärt deduktiv utgångspunkt. Tankebanorna 
styrs av explicita teorier och hypoteser. 

Primärt induktiv utgångspunkt. Forskarens 
uppmärksamhet tillåts vara bredare, och mindre 
fokuserad. 

Forskningen syftar till generalisering och 
abstraktion. 

Forskningen koncentreras till specifika, 
konkreta fall, men kan även försöka sig på 
generaliseringar. 

Klar uppdelning mellan fakta och värderingar. 
Strävar efter objektivism. 

Mindre klar uppdelning mellan fakta och 
värderingar. 

Forskaren söker ett konsekvent rationellt och 
logiskt angreppssätt. 

Förförståelse som inte kan formuleras, eller ej 
är helt medveten, antar en viktig roll. 

Kvantitativ data med statistiska och 
matematiska principer för hantering av data. 

I första hand kvalitativ data och kvalitativ 
analys. 
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Öppna intervjuer Strukturerade intervjuer 

Forskaren håller ett avstånd till objektet. Personlig inblandning är tillåten, för att kunna 
förstå det studerade objektet inifrån. 

Åtskillnad mellan vetenskap och personlig 
erfarenhet, känslomässig neutralitet. 

Inflytande från både vetenskap och personlig 
erfarenhet är tillåten. 

Vid närmare anblick av de båda ansatserna, kan vi dra slutsatsen att det för oss är svårt att helt 
följa antingen den ena eller den andra skolan, då vi använder oss av element från båda. 
Gummesson (2000) menar att positivism och hermeneutik inte är koncept som nödvändigtvis är 
motsatser och att det ena inte utesluter det andra, utan snarare att synsätten kompletterar 
varandra. Enligt honom finns det inget som hindrar en undersökning från att kombinera de olika 
metoderna, om det passar projektets utformning. 

Nedan belyser vi de olika val vi gjort: 

• Då detta arbete har en avsevärd teoretiskt tyngd, finner vi det lämpligt att använda en 
deduktiv  argumentation. Detta innebär att vi från befintliga teorier beskriver och 
utvärderar verkligheten, och utifrån detta utför vår analys och drar våra slutsatser (Hörte, 
1998; Svenning, 2003). För att kunna få ner uppgiften till en hanterlig storlek, har vi dock 
fått göra ett tidigt teoriurval baserat på kunskap om situationen. Vi söker inte att testa eller 
på annat sätt ifrågasätta de teorier vi utgår från. Den värdering vi måste göra är huruvida 
den verkliga situationen är sådan att teorierna kan appliceras. Detta görs på grund av att 
teorier, enligt Svenning (2003), sällan har en så pass hög generaliseringsgrad att de kan 
anses vara allmängiltiga. 

• Vi gör både en övergripande studie för att kunna bygga analysmodellen, såväl som ett 
fåtal smalare studier, vilket stämmer in på en hermeneutisk studie. Rapportens syftar till 
att applicera modeller på just Volvo Aero, och inte det generella fallet, vilket begränsar 
våra generaliseringsmöjligheter något, även om teorierna vi i huvudsak använder inte är 
branschspecifika. 

• I så stor utsträckning som möjligt försöker vi bevara objektiviteten och skilja mellan våra 
egna värderingar och den teori som finns. För att göra studien greppbar, tillåter vi oss 
dock använda oss av viss förförståelse för att definiera uppgiften. Vi ämnar dessutom göra 
vårt yttersta för att bibehålla en känslomässig neutralitet, och bygga våra slutsatser på ett 
logiskt resonemang. 

• Slutligen grundar vi huvudparten av vår studie på kvalitativ data. Vi beskriver detta mer 
ingående under rubriken Datainsamlingsfas. 

Vårt mål är att enligt detta att presentera och beskriva Volvo Aeros verklighet och deras speciella 
leverantörsmarknadssituation utifrån de teorier om leverantörsrelationer som finns och som har 
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relevans för företaget. För att göra detta genomför vi därför en litteraturstudie för att genom 
denna kunna belysa relevanta teoriområden för uppgiften. Därefter gör vi en fallstudie av Volvo 
Aeros leverantörsstrategier för att kunna sätta dessa i relation till de mål med arbetet vi och 
företaget har och ur detta kunna utröna styrkor och svagheter med det nuvarande agerandet samt 
föreslå eventuella förbättringar. 

I praktiken innebär detta att vi har skapat en arbetsgång där vi delat upp arbetet i tre huvudsakliga 
faser; en planeringsfas där arbetet struktureras och teorier inhämtas, en datainsamlingsfas, där 
material för att kunna beskriva företaget nuläge och empiri tas fram, samt en analysfas där vi 
jämför och analyserar inhämtad data för att kunna dra slutsatser och föreslå förbättringar. 

Denna arbetsgång beskrivs mer detaljerat i figur 4.1. 
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 Figur 4.1. Arbetsgång 
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4.1.1 Validitet och reliabilitet 

Vi kommer under den fortsatta beskrivningen av vår metod föra ett resonemang om metodens 
reliabilitet respektive validitet. Gummesson (2000) definierar validitet som förmågan att studera 
just det som ska studeras, givet en vald metod. Med god validitet mäter vi det vi avser att mäta, 
vilket gör det möjligt att dra korrekta slutsatser. Svenning (2003) håller med om denna bild, och 
tillägger att validitet kan ses som kopplingen mellan teori och empiri. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i den datainsamling som vi väljer att behandla, det vill säga 
huruvida vi mäter på rätt sätt. Om en metod har god reliabilitet, kommer resultatet att bli näst 
intill detsamma vid upprepade mätningar, även om de utförs av olika personer (Gummesson, 
2000; Svenning, 2003). Har även denna metod god validitet, innebär det att resultatet dessutom är 
korrekt. Lantz (2007) jämställer kravet på validitet med att resultaten är giltiga, medan reliabilitet 
svarar mot att metoden ger ett tillförlitligt resultat. Lantz (2007) menar även att giltighet i vissa 
sammanhang kan likställas med generaliserbarhet, det vill säga att de slutsatser som dras för en 
mindre grupp studerade individer även är giltiga för en större population som inte studerats. 

4.2 Planeringsfas 

När vi preciserar vårt angreppssätt och väljer våra teorier finns det flera vägar att gå för att utföra 
detta. Ska vi beskriva Volvo Aeros situation givet en specifik modell som vi först skapar, eller 
ska vi beskriva situationen empiriskt först, och utifrån det konsultera teorierna och därefter 
använda den för att skapa en modell? Vi har redan delvis tagit ställning till frågan genom vårt val 
av en deduktiv ansats, men vi vill ändå belysa att båda dessa varianter är ytterligheter på 
arbetssätt och de har båda uppenbara fördelar och nackdelar. 

• Att utgå från empirin kan ge en större initial förståelse för problemet, och dessutom får vi 
en naturlig avgränsning som kan hjälpa oss att undvika att undersöka teorier som inte har 
någon vidare relevans för det fortsatta arbetet. Dock är det farligt att låta en upplevd bild 
av verkligheten styra vilka teorier vi väljer; vi riskerar att missa relevanta teorier för att vi 
medvetet har bildat förutfattade meningar, något som både skadar metodens reliabilitet 
och validitet. Dessutom är det svårt att veta vad som ska undersökas utan att ha den 
teoretiska grunden för att genom denna veta vad som är relevant. 

• Att utgå från teorin ger fördelen att vi kan skapa en generell modell utan förutfattade 
meningar, som vi sen kan applicera på Volvo Aero. En uppenbar nackdel är dock att om 
detta ska ge allt som krävs för att förstå den verkliga situationen, skulle det kräva en 
ohanterligt stor referensram, som säkerligen innehåller många mindre nödvändiga delar. 
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4.2.1 Grundläggande kartläggning 

Vi har försökt lösa problemet i föregående stycke genom att redan under planeringsfasen göra en 
grundläggande genomgång av företaget för att ge oss en bättre bild av problemet. Den tid vi har 
lagt ner här på att lära oss företaget, de personer vi kommer att intervjua under arbetet och 
organisationen inom den berörda avdelningen har hjälpt oss betydligt under det fortsatta arbetet. 
Vi är medvetna om att detta kan ha färgat våra åsikter och därmed skadat studien, men vi har 
försökt hålla oss värdeneutrala. 

Denna kunskap har vi använt som grund för problemformulering, såväl som för val av 
övergripande teoriområden att studera närmare. Denna kartläggning är dock endast till för att 
styra oss i rätt riktning inför litteraturstudien – den slutgiltiga kartläggningen av företagets 
leverantörsrelationer genomfördes efter färdigställandet av referensramen och analysmodellen. 

För att ge mer förförståelse för Volvo Aeros situation gjordes en grundläggande kartläggning av 
Volvo Aeros inköpsarbete. Detta gjordes uteslutande genom studier av dokument från Volvo 
Aeros intranät samt diskussioner med handledare och styrgrupp. 

4.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudier är en viktig faktor genom hela genomförandet av en företagsekonomisk eller 
samhällsvetenskaplig undersökning. Speciellt stor nytta ger litteraturstudien i början av arbetet, 
då den ger kännedom om vad som gjorts tidigare, kan hjälpa till med att definiera centrala 
begrepp och inte minst hjälper frågeställaren att precisera vad som skall göras med forskningen. 
(Svenning, 2003) 

Svenning (2003) fortsätter med att skriva att det finns flera svårigheter att finna relevant litteratur 
samt att välja ut lämpliga teorier ur den. Ofta överensstämmer inte problemen till fullo med de 
problemställningar som behandlats i teorierna, menar Svenning (2003). Detta stämmer i högsta 
grad in på vårt arbete med Volvo Aero. Exempelvis finns mycket litteratur som behandlar 
leverantörsrelationer inom bilindustrin, vilket är en bransch som trots många likheter på ett flertal 
plan skiljer sig från flygindustrin. Detta gör att lärdomarna från litteraturen kring bilindustrin blir 
svår att applicera på Volvo Aeros situation utan vidare. 

Vi har valt teoriområden i samråd med både Volvo Aero och våra handledare på Linköpings 
Universitet. Litteratur har hittats via sökbara artikeldatabaser på Internet (bland annat Emerald 
och Business Source Premier), tidigare arbeten inom området samt tips från våra handledare både 
på Volvo Aero och på universitetet. Svenning (2003) betonar att diskussioner med personer som 
är kunniga inom undersökningsområdet är ett nyckelelement för att kunna tillskansa sig ny 
kunskap och få nya infallsvinklar. För en förteckning över vilka sökord vi använt och hur många 
träffar vi har fått, se bilaga B. 
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Då det finns gott om material inom våra berörda teoriområden, har vi stort förtroende för såväl 
validitet som reliabilitet i vår litteraturstudie. Ett problem för validiteten är emellertid att mycket 
få källor riktar in sig specifikt på flygmotortillverkare. 

4.2.3 Analysmodell 

För att Volvo Aero skulle ha nytta av vårt arbete, behövde vi skapa en modell enligt vilken analys 
av leverantörsrelationer ska genomföras. Detta har gjorts genom att systematiskt analysera och 
väga de teorier vi behandlat mot varandra. Vi har försökt både att finna egen kritik mot 
modellerna och redan existerande kritik från andra författare. Volvo Aeros situation har även 
varit en faktor i denna analys. Till exempel kan en teori uteslutas om vi finner att den inte går att 
applicera på Volvo Aero, eller att den inte tar hänsyn till faktorer som företaget redan vet har stor 
vikt. 

De lämpliga utvalda teorierna utgjorde sedan stommen i vår analysmodell. Vilka parametrar som 
ingår i denna analysmodell bestämdes främst av vilka teorier som valdes till modellen (då olika 
teorier lägger tonvikten på olika faktorer), men även i samråd med styrgruppen, efter vad som är 
möjligt att ta reda på och vad de olika teoretiska faktorerna motsvarar hos Volvo Aero. 

Vi hade för avsikt att skapa en allmän men ändå lättarbetad analysmodell, som bara skulle 
hantera enkla inparametrar som i slutet ge klara resultat. I verkligheten var detta svårt då 
parametrarna ofta var subjektiva eller svåra att kvantifiera. Utöver detta, gjorde faktumet att vi 
började från ingenting att arbetet har fått ett fokus på att utvärdera och välja teorier snarare än att 
skapa ett lättanvänt verktyg. Om vi å andra sidan hade fått en startpunkt i givna teorier, hade vi 
fått göra en förutsättning att dessa teorier var de bästa att använda, vilket hade lett till att vi inte 
kunnat uttala oss om modellens validitet överhuvudtaget. Resultatet av detta är att analys-
modellen blev mindre lättarbetad och kräver i dagsläget lite mer tid och lite mer förståelse av 
användaren än vad vi önskat, även om vi försökt hålla parametrar och teori på en förenklad nivå. 

Vår grund för att skapa analysmodellen låg i en kvalitativ metod, men i övrigt har vi inte använt 
någon bestämd metod när vi utarbetade analysmodellens struktur och den arbetsgång som ska 
följas vid dess applikation, utan mest försökt vara systematiska och resonerande. Avsaknaden av 
en teoretiskt stödd metod kan göra att man kan ifrågasätta validiteten i vårt arbete med att skapa 
modellen. Vi är dock tämligen säkra på att själva analysmodellens struktur inte påverkar 
resultatet nämnvärt, då vi menar att modellen kommer till samma resultat, oavsett enligt vilken 
ordning teorier appliceras eller hur resultaten struktureras, så länge analysen inte frångår eller 
förändrar de ingående teoriernas respektive applikation. Det som däremot påverkar resultaten är 
vilka ingående teorier som väljs (vilket i sin tur påverkas av vilka teorier vi valt att undersöka 
från första början), vilka parametrar som dessa medför samt vilken viktning parametrar och 
teorier får. 
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Vad detta innebär i praktiken, vilka teorier som valts ut och vilka som förkastats, vilka parametrar 
vi har funnit samt motivering till detta, kan läsas i kapitel 5, Analysmodell. 

4.2.4 Frågeställningar 

Efter att analysmodellen är vald och lämpliga inparametrar har identifierats, är steget inte långt 
till att kunna identifiera frågeställningar inför den empiriska undersökningen. Varje parameter 
gav upphov till konkreta frågor, som när de besvarats kan ge parametern ett värde, vilket i sin tur 
utgör de data på vilka analysmodellen appliceras. Dessa konkreta frågor kan uteslutande 
bestämmas genom studie och nedbrytning av respektive parameter, både utifrån eget huvud och 
genom teorier. Exempelvis kan parametern ”Marknadssituationen” bestämmas med hjälp av 
frågor såsom ”Hur många OEM-godkända leverantörer finns?”, ”Hur stora är aktörerna, och hur 
ser konkurrensen dem emellan ut?” eller ”Hur nära substitut är de olika leverantörernas 
produkter?”. 

Det finns en närmast oändlig mängd frågeställningar som man kan komma fram till, men det är 
inte rimligt att behöva ställa så många frågor inför varje gång analysmodellen ska användas. Vi 
har försökt formulera frågorna så att de ska täcka in så mycket av varje parameter som möjligt, 
och varje gång en fråga formulerats frågat oss vilken typ av svar vi förväntas få, och på vilket sätt 
det hjälper att uppskatta parameterns värde. I de fall svaret inte kan sägas ge ny information eller 
som inte ses som nödvändig för att skatta parameterns värde, har den strukits. Vi har även använt 
oss av intervjuerna till appliceringen av analysmodellen i de specifika fallen, till att i efterhand 
avgöra vilka frågor som gav intressant information, och vilka som inte tillförde något. Vi ser inga 
hinder till varför Volvo Aero, när de i framtiden har mer erfarenhet av analysmodellen, inte kan 
förändra dessa frågeställningar, om de kan hitta nya frågor som bättre täcker in de aspekter som 
anses viktiga, eller kan hitta frågor som kan leda till en kvantifiering av parametrarna. 

Vilka relevanta frågeställningar vi har funnit kan läsas i kapitel 5.3.12 (Data att samla in). 

4.3 Datainsamlingsfas 

När en insamling av empiriska data genomförs brukar man skilja mellan kvalitativa och 
kvantitativa data (Gummesson, 2000; Svenning, 2003). Kvantitativa data utgörs av tabeller, 
standardiserade enkätsvar mätbara storheter eller andra konkreta data, medan kvalitativa data kan 
handla om resultat från intervjuer eller egna observationer. 

Svenning (2003) använder även orden ”hårda” och ”mjuka” data, där hårddata kan likställas med 
kvantitativa objektiva fakta, medan mjukdata är motsatsen – kvalitativ information som baseras 
på subjektiv kunskap. Han menar att data kan ligga nästan var som helst på en skala mellan dessa 
båda extremvärden. Svenning sammanfattar själv skillnaden på följande sätt: 
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Man kan säga att hårddata är mer precisa än mjukdata, men att mjukdata är mer sensibla 
än hårddata. Hårddata ger svar på frågan ”hur många”, men sällan eller aldrig på frågan 
”varför”. 

Kvantitativa data kan vara ofullständiga och de kan missa saker även om de i sig är objektiva och 
statistiskt analyserbara. Speciellt kan komplexa samband och mönster i relationer mellan företag 
och människor vara svåra att påvisa med kvantitativa data. Svenning (2003) menar att det finns 
en risk att, som han uttrycker det, ”göra våld på verkligheten”. Kvantitativ data kan emellertid 
med fördel användas för att göra världen mer lättförståelig. Kvalitativa data är färgade av 
subjektivitet och blir därmed svårare att analysera på samma sätt, men denna typ av data kan ofta 
ligga närmare den faktiska verkliga situationen och kan i och med det ge en djupare förståelse för 
ett problem. (Svenning, 2003) 

Svenning (2003) skriver att säkerställningen av reliabilitet skiljer sig anmärkningsvärt mellan 
kvalitativa och kvantitativa studier, men validitetskravet är i grunden detsamma oavsett typ av 
studie. Emellertid menar han att validitet är lättare att uppnå i det kvalitativa fallet då de slutsatser 
som görs oftast har sin tyngd från den empiriska verkligheten. 

Vi använder oss främst av en kvalitativ metod, eftersom kvalitativa data bättre hjälper oss att 
förstå situationen, samtidigt som det minskar risken att vi missar något och tar oss närmare 
verkligheten. Dessutom vore en strikt kvantitativ studie mycket svår att genomföra, inte minst på 
grund att vi undersöker ett så pass abstrakt begrepp som leverantörsrelationer, kring vilket det är 
svårt att finna lämpliga storheter att mäta. Kvantitativa metoder förlitar sig dessutom ofta på att 
det finns mycket material för att möjliggöra statistisk säkerställning av reliabilitet. 

Användandet av hårddata har ändå inte helt uteslutits, då det fortfarande kan finnas stort värde i 
exempelvis information om vilka leverantörer som levererar vilka komponenter, hur mycket som 
omsätts och dylikt. Standardiserade enkäter skulle eventuellt ha kunnat användas, men vi fann 
inte att värde i svaren skulle vara större än vad vi kunde få av en personlig djupintervju. Svenning 
(2003) framhäver att kvalitativa och kvantitativa metoder bör komplettera varandra för att ge en 
nyanserad bild av verkligheten. 

4.3.1 Urval av undersökningsobjekt 

Vid kvalitativa undersökningar finns sällan tid och resurser att genomföra en totalundersökning, 
varför någon typ av urval av undersökningsobjekt måste göras. Detta urval kan göras 
slumpmässigt, men då den totala mängden möjliga undersökningsobjekt är låg, finns risken att 
otur i slumpurvalet inte ger representativa objekt. Svenning (2003) menar fortsättningsvis att det, 
vid en kvalitativ undersökning, inte finns några egentliga skäl att genomföra en slumpmässig 
undersökning, utan rekommenderar att genom ett selektivt urval utse representativa objekt. 
(Svenning, 2003) 
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Att göra ett urval istället för en totalundersökning påverkar metodens reliabilitet negativt, varför 
man måste se till att rätt objekt väljs. Det vore för oss fullständigt omöjligt att analysera 
företagets samtliga leverantörsrelationer. I vårt fall är valet av representativa objekt dock inget 
problem, så länge vi inte försöker mena att de rekommendationer vi ger för de analyserade 
relationerna är allmängiltiga och applicerbara på företagets samtliga relationer. Vad vi istället kan 
göra är att ge rekommendationer för de specifika fall vi har undersökt, och därigenom 
demonstrera hur vår analysmodell är tänkt att användas. För att ge allmänna riktlinjer gör vi 
istället en separat generell analys. Denna övergripande analys kan tyvärr inte ge samma djup som 
den specifika. 

När vi har valt objekt för vår applikation av analysmodellen, har vi varit velat undersöka 
leverantörer av speciellt intresse för Volvo Aero. Vi har varit intresserade av relationer som redan 
idag har stor betydelse för Volvo Aero såväl som nya typer av relationer som kan komma att bli 
betydligt viktigare i framtiden. Leverantörerna har varit av skilda typer inom olika segment. Valet 
gjordes med hjälp av förslag på alternativ från styrgruppen. 

Vi vill visa att de vår analysmodell är framgångsrikt applicerbar på vitt skilda typer av 
leverantörsrelationer, eftersom den ska fungera för i stort sett alla Volvo Aeros leverantörs-
relationer. På grund av detta har vi framhållit att trots att relationerna inte måste vara 
representativa, ska de helst inte vara så säregna att det kan vara svårt att uttala sig om huruvida 
teorin överhuvudtaget är applicerbar. Vi har även framhävt att vi gärna ser att de studerade 
relationerna utmärker sig på något av följande sätt: 

• Hur väl relationen fungerar. Både relationer som fungerar väl och relationer som är 
spända eller mindre funktionella är intressanta att undersöka. 

• Hur makt- och beroendeställningen i relationen förefaller. Det finns ett intresse från både 
vår och Volvo Aeros sida att analysera förhållanden där Volvo Aero anser sig ha svårt att 
påverka leverantören eller upplever låg förhandlingsstyrka, men vi utesluter inte fall där 
förhållandet är det omvända. 

• Hur nära relationen är. Både relationer där samarbetet är nära och relationer där 
samarbetet nästan är obefintligt kan vara intressant, speciellt i kombination av 
ytterligheter av de två tidigare dimensionerna. 

4.3.2 Intervjuer 

Vid insamling av kvalitativa data är personliga djupintervjuer den främsta metoden (Svenning, 
2003), och det är denna datainsamlingsmetod som vi har byggt huvuddelen av vår empiriska 
undersökning på. 
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En djupintervju har givna punkter och teman, men saknar för flexibilitetens skull en bestämd 
struktur. Intervjuaren ges därför möjlighet att ställa följdfrågor eller gå djupare in på intressanta 
områden, något som är mycket viktigt när det kan hända att ny typ av information dyker upp 
under intervjuns gång. Detta i kombination med strategin att avsätta gott om tid för att utföra 
intervjun under och att den sker personligen gör det dessutom lätt att reda upp eventuella 
missförstånd på plats. (Svenning, 2003) 

Lantz (2007) utvecklar detta med termen riktade öppna intervjuer, som lämpar sig när man utgår 
från en modell som anger vissa begrepp. Intervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap, har 
givna frågeområden och låter respondenten fördjupa sig i det som intervjuaren finner 
meningsfullt. 

Det finns naturligtvis felkällor vid djupintervjuer, som främst har negativ effekt på reliabiliteten. 
Intervjuobjektet kanske inte förstår frågan, eller vinklar den på ett oväntat sätt. En fara är också 
att intervjuaren tolkar svaren felaktigt, något vi försöker minimera genom att båda författarna 
alltid med verkar på intervjuerna. (Svenning, 2003) 

Lantz (2007) benämner informationen från en intervju som självrapporterande data, då det 
studerade objektet själv kan avgöra vad som ska sägas, och därmed vad som utgör underlaget för 
analysen. Validiteten i självrapporterande data kan därför ifrågasättas. Man kan fråga sig om 
överhuvudtaget är möjligt att genom subjektiv rapportering kan få en objektiv bild, och man bör 
också ifrågasätta huruvida det alltid går att lita på vad personer säger (Lantz, 2007). Svenning 
(2003) tillägger att man bör ta hänsyn till att intervjuobjekt inte alltid säger hela sanningen, bland 
annat eftersom dennes minnen präglas av den senaste tidens händelser. Han fortsätter med att 
poängtera att man vid en intervjusituation bör tänka på att inte ställa ledande frågor eller 
argumentera med intervjuobjektet, utan låta honom svara på frågan utan avbrott. 

Svenning (2003), skriver dessutom att det är fullständigt nödvändigt att spela in intervjuerna, på 
grund av att inte ens den som skriver mycket snabbt kan anteckna mer än en bråkdel av vad som 
sägs. 

I de fall det är nödvändigt kan vi också använda oss av telefonintervjuer. Dessa bör dock endast 
användas då personliga intervjuer ej är möjliga, samt informationen vi efterfrågar är av sådan art 
att vi kan inhämta den med ett mindre antal korta frågor. Anledningen till detta är att telefon-
intervjuer oftast blir grunda, vilket kan göra dem olämpliga i akademiska sammanhang. 
(Svenning, 2003) 

Ett alternativ till denna intervjuform vore att använda strukturerade intervjuer. Dessa har tyvärr 
den stora nackdelen att de är mycket tekniskt krävande. Undersökarna måste ha bilden klar för 
sig från början, och veta mer eller mindre exakt vilken typ av svar som förväntas, då de inte har 
den flexibilitet som ostrukturerade intervjuer har. (Svenning, 2003) 
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Lantz (2007) skriver att ett av de vanligaste misstagen i en undersökning är att datainsamlingen 
påbörjas för tidigt. I en intervjusituation medför detta att intervjuaren kan ställa onödiga, frågor 
eller missa viktiga frågor och följdfrågor, då denne inte lagt ner tillräckligt mycket tid på 
förarbete och ännu inte klargjort alla frågeställningar (Lantz, 2007). Vi har i denna studie 
undvikit detta genom att låta alla intervjuer som är underlag för analys ske efter att 
analysmodeller och frågeställningar är tydligt utarbetade. 

För att få ut så mycket som möjligt ur intervjuerna, har vi lagt dem vid sådana tillfällen att 
personerna i fråga har gott om tid att svara på våra frågor. Vi har därtill skickat ut grundläggande 
underlag innan intervjutillfället, för att ge personen en chans att förbereda sig. En fara med detta 
är att personen kan missförstå underlaget eller dess vinkling och förbereda sig på fel sorts frågor. 
Vi har trots detta gjort bedömningen att underlaget var rätt att skicka ut, då viss förberedelse, 
även om den missförstods var bättre än att intervjuobjektet inte hade en aning om vilka ämnen 
som skulle komma upp förrän intervjutillfället. Det intervjuunderlag som har använts bifogas i 
bilaga A. 

Urval av intervjuobjekt 

För urval av intervjuobjekt kan samma resonemang föras som vid urval av undersökningsobjekt. 
En totalundersökning hade givetvis varit att föredra, men då detta inte är möjligt, har vi valt ut 
personer att intervjua efter vilket område de jobbar inom och därmed vilken information de 
förväntas inneha, vilket kopplas till den fråga vi undersöker. Initialt har vi fått information om 
vem som besitter vilken information efter vilket leverantörsteam personen tillhör och vilket 
segment de arbetar inom, men även med hjälp av handledare. Om vi exempelvis undersöker en 
leverantör och efterfrågar hur de sociala förbindelserna mellan Volvo Aero och leverantören ser 
ut, intervjuar vi först och främst inköpare som arbetar inom leverantörens segment, och dessutom 
ingår i det team som hanterar berörda leverantör. När vi under en intervjus gång erfarit att andra 
personer har stor kunskap om ett ämne, har vi även försökt intervjua även denna person, vilket är 
ett exempel på ett så kallat snöbollsurval. Snöbollsurval kan enligt Svenning (2003) användas då 
intressant information dyker upp under en intervju, som vi kan få reda på mer om från ytterligare 
en person, som då tas upp i urvalsgruppen. 

4.4 Analysfas 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ ansats för analysen där vi från den analysmodell vi 
har valt och den empiri vi insamlat försöker att hitta de djupa sambanden mellan dessa och ur 
denna problematik logiskt slutleda vad vi ska presentera som våra resultat. Vårt mål är att 
applicera vår analysmodell på de utvalda fallen, men även att försöka dra slutsatser om det 
generella fallet, det vill säga vad modellen kan säga Volvo Aero i allmänhet. 
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I de fallen där leverantörsrelationen fungerar väldigt bra kan det finnas egenskaper och arbetssätt 
som kan användas för att förbättra andra relationer, och i de med dåliga eller extrema egenskaper 
kan det finnas teori och modeller som förklarar detta och därmed kan användas för att förbättra 
situationen med en stor förbättring som följd. Vilka dessa specifika leverantörsrelationer är och 
var vi kommer att fördjupa analysen extra kring har vi i samråd med styrgrupp och handledare på 
Volvo Aero valt ut. 

För att kunna applicera modellen och komma med förslag på förbättringar, måste de data vi 
samlar in analyseras och värderas. Varje fråga vi ställt är starkt knuten till en eller flera 
parametrar, vilket innebär att svaret ger en förhållandevis direkt indikation till vad berörd 
parameter eller underparameters värde är. Vi bör i samband med detta ifrågasätta tillförlitlighet 
och fullständighet i de data som behandlas. I många fall ger inte ett ensamt svar ett direkt värde 
på en parameter, utan ska tillsammans med flera svar vägas samman till en helhet. Detta gör vi 
via en diskussion där vi tar hänsyn till hur extrema värdena är och vad de innebär för 
sammanhanget. Vi försöker bedöma data i relation till Volvo Aero och leverantören, och tar även 
del av den intervjuades bedömning, något som har stor relevans för vår analys då vi har försökt 
intervjua de mest erfarna och sakkunniga personerna. 

Då vår analys består av ett flertal modeller, kommer vi potentiellt att kunna dra olika slutsatser 
och få olika resultat från dessa. När så är fallet har vi försökt att visa på skillnaderna mellan 
resultaten, förklara vad de beror på och vilka konsekvenser det medför. Utöver den explicita 
applikationen av analysmodellen på utvalda relationer försöker vi göra en generell analys, en 
analytisk diskussion där Volvo Aeros övergripande leverantörsstrategi utvärderas utifrån de 
teorier vi har studerat. De empiriska data som ligger till grunden för denna analys är dels den 
generella kartläggning vi gjorde i arbetets början, dels löpande diskussioner med handledare och 
styrgrupp samt de data som djupintervjuerna gav och inte var relationsspecifika. 

4.5 Möjliga felkällor 

4.5.1 Teori 

De felkällor som finns i teorin kan kategoriseras inom två områden. Det ena är att de teorier vi tar 
upp ofta bygger på andra tidigare teorier, med följd att två skilda teorier bygger på samma 
huvudkälla vilket försämrar bredden på teorin. Till denna kategori tillkommer även att vi kan ha 
missat relevanta vidareutvecklingar av teorier då vi inte för att få bredd i teoristudien inte har 
kunnat behandla alla teorier så djupt som vi hade velat. Att de teorier och modeller vi tar upp 
bygger på studier från andra branscher och industrier vilket gör att deras användbarhet på vår 
studerade uppgift kan ifrågasättas. 
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När det teorier vi valt att begränsa oss till sedan är insamlade, hur säkerställer vi att dessa 
verkligen är de mest relevanta för uppgiften? Då vår litteratursökning som sker från olika 
utgångspunkter ändå gång på gång hamnar i samma eller likstämmiga källor förbättrar det 
relevansen hos källorna. Vi ser dessutom att många av de teorier vi använder refererar till samma 
ursprungskällor och författare även om de använder deras slutsatser på väldigt olika sätt. 

För att säkra att vi faktiskt tolkat litteraturen och teorin rätt använder vi oss av ett antal metoder. 
Vi använder en mångfald av källor där olika författare diskuterar och refererar andra författare 
vars teorier vi använder för att se om deras tolkning skiljer sig från vår. Genom detta har vi fått 
en mängd olika åsikter och teorierna och förhoppningsvis gett oss en klar bild av vad författarna 
av teorierna menar. Dock innebär det fortfarande inte att vi kan vara helt säkra på att målet är 
uppnått då vi kan ha läst samtliga dessa texter med ett visst synsätt och därmed missat de källor 
som ej har stämt in i vår förutbestämda bild. Vi har emellertid försökt att inhämta teorin så 
förutsättningslöst som möjligt. 

4.5.2 Empiri 

När vi talar om empiri så talar vi om intervjuer, dokumentstudier och diskussioner med berörda 
personer inom Volvo Aero. I detta arbete finns risken att den information vi får från en eller flera 
av dessa källor är baserat på en huvudsaklig källa och som sedan blivit en del av ett kollektivt 
tänkande inom Volvo Aero. Då blir effekten att vi får svårt att ställa källorna mot varandra och 
trovärdigheten och användbarheten av källorna blir förminskad. 

Vi har gjort en begränsad mängd med intervjuer och det finns en möjlighet att den bild och data 
som kom från dessa hade kunnat vara en annan om vi hade kunnat intervjua ett större underlag. 
Detta kommer av att vi har haft en relativt begränsad tid för intervjuer under arbetet, men vi har 
ändå genom att använda oss av Volvo Aeros styrgrupp och handledare för arbetet kunnat göra ett 
någorlunda smart urval av intervjuer. Detta urval borde betyda att vi har kunnat intervjua de mest 
relevanta källorna för varje område samtidigt som vi har kunnat ställa deras bild emot den från 
styrgruppen. 

Varje intervju har varit en ögonblicksbild, genom att göra en längre intervjuserie där vi ställt 
omformulerade frågor, utvecklat och nyanserat frågeställningarna kanske kunnat få bättre data. 
Vi hade kunnat kontinuerligt utveckla bilden under flera dagar och samtidigt fått svar på saker 
som intervjuobjekten hade varit tvungna att undersöka själva för att kunna svara närmare på. En 
större del av sanningen hade kanske kommit fram genom ett mängd intervjuer samtidigt som 
risken för att missförstånd skulle ha uppstått i kommunikationen mellan oss och vårt objekt hade 
kunna minimeras. Vi har dock försökt att reda upp alla eventuella missförstånd under själva 
intervjutillfället genom uppföljningsfrågor och omformuleringar samt att vi har spelat in samtliga 
intervjuer vilket borde avhjälpa i vart fall en del av dessa felkällor 
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4.5.3 Analys 

När vi gör en första analys och sortering av de teoriområden vi vill studera närmare efter vad vi, 
Volvo Aero och våra handledare anser vara relevant finns möjligheten att vi bortser från områden 
som skulle vara bra för uppgiften. När den större analysen ska utföras finns även risk att vi 
applicerar teorier på Volvo Aero på ett sätt som vi inte kan säkerställa fungerar. Felaktiga 
antaganden från oss eller oklar information av intervju och styrgrupp kan göra att vi prioriterar fel 
områden eller ger en felaktig viktning på parametrarna i analysmodellen. Detta kan påverka vår 
möjlighet att få fram de åtgärdsförslag och slutsatser som analysen skall ge. Genom att minimera 
felkällorna i våra teoretiska och empiriska studier, och därmed använda relevanta teorier och 
korrekt fakta, ökar reliabiliteten i analysen anmärkningsvärt. 
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5 Analysmodell 

Efter att vi har sammanställt en teoretisk bas för arbetet, börjar processen med att skapa vår 
analysmodell. Vi ska med hjälp av ett resonemang kring referensramen och Volvo Aeros situation 
välja ett antal teorier och parametrar och från detta bygga modellen. Den ska gå att applicera 
på enskilda leverantörsrelationer och ger en princip för hur vår analys ska ske. 

För att säkerställa att den modell vi väljer har relevans för Volvo Aero, måste de områden vi har 
studerat teoretiskt kopplas till företagets praktiska situation. För att kunna göra detta måste först 
ett antal teorier väljas och appliceras mot Volvo Aero för att utröna vilka specifika teoriområden 
som bäst kan användas i modellen. Detta ger oss ett antal teoriområden som i sin tur ger oss de 
specifika parametrar som vi behöver för att kunna fortsätta vår analys. Principen för hur vi arbetat 
med detta illustreras i figuren nedan. 

 
Figur 5.1. Modell för val av ingående teorier och parametrar 

Vad denna figur vill säga är att både de möjliga teoretiska modellerna och Volvo Aeros situation 
avgör vilka teorier som faktiskt väljs till analysmodellen. De valda teorierna ger sen upphov till 
parametrar. 

5.1 Val av teoriområden 

Vår analysmodell ska kunna fånga helheten, och ska således innehålla det som krävs för att i 
stora drag kunna beskriva leverantörsrelationer, klassificera dessa och finna makt- och 
beroendeförhållanden samt hitta en lämplig strategi för leverantörsrelationen. I följande kapitel 
presenterar och analyserar vi dessa huvudområden som våra teorier faller under. 
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Till detta kommer sedan marknadsföringsbegrepp som Porters fem krafter, som kompletterar 
samtliga av dessa områden. Porters krafter kan vara svåra att applicera väl på en enskild 
leverantörsrelation, men teorin ligger till grund för andra modeller och vad andra författare 
behandlar. Porters tankesätt kan också hjälpa oss vid analysen av Volvo Aero och leverantörernas 
nätverk och därmed med analysen av omgivningen. 

5.1.1 Beskrivning av leverantörsrelationer 

Ett ekonomiskt synsätt kan med fördel användas framförallt för att förklara det opportunistiska 
agerande som Volvo Aero i vissa leverantörsrelationer har utsatts för. De ekonomiska modellerna 
har dessutom fördelen att de är lättare att kvantifiera och på så sätt lättare att mäta. Detta kommer 
från synsättet att alltid tänka i kostnader för konkreta händelser, avtal och investeringar. 

Att behavioristiska synsätt går bortom de ekonomiska förklaringarna ser vi som positivt. Det är 
utifrån Volvo Aeros perspektiv mycket nyttigt att analysera dessa mjukare egenskaper, för att 
kunna ge en bild av hur förhållandet kan påverkas av faktorer som ligger utanför ramarna för det 
ekonomiskt mätbara. Behavioristiska egenskaper kan dock vara svåra att kvantifiera. Förtroende, 
socialt utbyte och en relations atmosfär är exempel på faktorer som på ett eller annat sätt måste 
uppskattas kvalitativt. För detta är vi dock inte främmande, utan har genom hela arbetet varit 
inställda på att göra kvalitativa studier på grund av ämnets natur. Det finns studier som utökar 
TCE till att innefatta förtroende som en kontrollmekanism, men vi ser inte detta som ett 
tillräckligt skäl att välja TCE, då förtroende fortfarande inte officiellt ingår i modellen. 

Ett annat stort problem med ekonomiska modeller, och främst TCE-modellen, är att synen på en 
leverantörsrelation i huvudsak är dyadisk. För Volvo Aero är nätverket av största vikt, då 
maktbalanser kan påverkas av position i nätverket, ägandestrukturer och bindningar med andra 
aktörer, främst OEM. Behavioristiska modeller, som interaktionsmodellen, erkänner denna 
omvärld vilket gör den lämplig att använda utifrån Volvo Aeros situation. Svårigheten med att ta 
hänsyn till nätverket är att det är otroligt komplext att veta vad som ska mätas och hur. Vi får i 
detta fall försöka kartlägga vilka bindningar en speciell leverantör har med övriga aktörer i 
nätverket som även Volvo Aero har bindningar till, och sen resonera oss fram till hur det 
påverkar situationen. Vi fokuserar då främst på externa bindningar, då de har större direkt 
relevans men även för att det är svårare att finna information om interna bindningar. I de fall de 
är kända och relevanta, kan de dock tas med i ekvationen. En mer avancerad väg att gå vore att 
analysera samtliga identifierade bindningar i nätverket enligt Interaktionsmodellen, men då detta 
kräver information som vi inte har tillgång till och ligger utanför systemgränsen kan vi inte göra 
en så djup undersökning. 

Synen på kontroll talar även för interaktionsmodellens synsätt som menar att ett företag bara kan 
kontrollera sina egna resurser, och genom detta menar den styrs relationen ömsesidigt. TCE-
modellen menar att kunden alltid har kontroll, antingen genom marknadskrafter eller strukturell 
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dominans. Detta är ett synsätt som sällan är applicerbart på Volvo Aeros leverantörsrelationer 
idag, även om det i allra högsta grad existerar leverantörer som domineras av Volvo Aero. 

Vi har även i referensramen nämnt RM-modellen och Supply Network-modellen, men har inte 
funnit anledning att göra en djupare studie av dessa områden. RM är snarare intressant ur 
leverantörens synvinkel än ur Volvo Aeros, då detta synsätt mer är inriktat åt marknadsföring än 
inköp. När det gäller Supply Network-modellen ser vi ingen direkt anledning att välja den över 
interaktionsmodellen, då skillnaderna är små. Synen på kunden som den styrande parten talar 
dessutom emot den. 

Den slutsats vi kan dra av detta är att interaktionsmodellen är att föredra, på grund av det bredare 
perspektivet med hänsyn till behavioristiska faktorer, samtidigt som nätverket är en mycket viktig 
aspekt. Vi väljer därför interaktionsmodellen som en ingående teori i vår analysmodell, på 
bekostnad av TCE-modellen. 

Detta resonemang har fört oss fram till figuren nedan. Som teori för beskrivning av relationen 
väljs interaktionsmodellen. Utbyte, anpassningar, relationsatmosfär (makt/beroende, förtroende, 
samarbete, närhet samt förtroende och förväntningar ingår här) och omgivning/nätverk är alla 
delar som ingår i denna modell. Rutan med skarpa hörn representerar de valda strategierna, och 
fälten med rundade hörn representerar de huvudsakliga parametrar som teorierna behöver för att 
kunna tillämpas. 

 
Figur 5.2. Analysmodellens första ben 

5.1.2 Klassificering 

Något som talar för användandet av Kraljics matris för klassificering av leverantörer är först och 
främst att modellen är så pass vedertagen och kan, trots sin allmängiltighet, skräddarsys till att 
passa de flesta företag. Kraljics modell har dock fått kritik för är att den i vissa fall förespråkar 
fientliga strategier. Huruvida fientliga strategier är bra eller ej, eller om det är det enda sättet att 
behandla hävstångsprodukter, låter vi dock vara osagt. Andra modeller förespråkar dessutom ett 
utnyttjande av köpardominansen som denna situation medför till hård styrning av leverantören åt 
precis det håll köparen vill, ett tillfälle till att framgångsrikt applicera SCM-strategier. Med detta 
menar vi inte att SCM-strategier i sig innebär en hård styrning av motparten utan enbart att det är 
betydligt lättare att få en motpart att gå med på en strategi oavsett innehåll om du har ett stort 
maktövertag (som fallet Toyota visar tydligt). 
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Vi använder oss inte av Kraljics matris för att avgöra hur maktbalanser ser ut, eftersom vi anser 
att dimensionerna som mäts, främst inköpets vikt, är dåliga mått på makt och beroenden. Till 
exempel kan inköpets vikt vara högt på grund av att Volvo Aero står för en stor andel av 
leverantörens försäljning, något som ger stor makt Volvo Aero. Denna dimension kan emellertid 
även vara hög på grund av att en leverantör står för en stor del av kostnaderna för en produkt, 
varpå leverantörens inflytande på Volvo Aero snarare ökar. Detta är främst ett problem för en 
produkt eller leverantör som positionerats i det strategiska fältet. För att komma tillrätta med 
detta, anser vi att komplettering med hjälp av ännu en modell är lämpligt. 

Produktens tekniska beskaffenhet har i sig ingen relevans för var den hamnar i Kraljics matris. En 
liten skruv kan vara strategisk, och en 3d-laser kan i princip vara en standardprodukt, beroende på 
de omständigheter som omger produkten. I realiteten medför dock avancerade tekniska 
egenskaper sådana saker som inkurans, stötkänslighet, kapitalbindning, dyr tillverkningsprocess, 
svårtillgänglig kompetens och så vidare, vilket tenderar att öka sannolikheten för tekniskt 
komplexa produkter att hamna i den strategiska kvadranten eller flaskhalskvadranten. 

I övrigt kan vi konstatera att de delar som ingår är relevanta för Volvo Aero. Inköpets vikt 
påverkar hur viktigt inköpet är för Volvo Aero ur ett kostnadsperspektiv. Försörjningsrisk, med 
marknadssituationen och produktens tekniska och logistiska beskaffenhet, är kritiskt då Volvo 
Aero ofta har att göra med situationer med bristande konkurrens med dyra, stora och tekniskt 
avancerade produkter. 

Bensaous modell är ett relativt enkelt verktyg som tydligare identifierar makt- och beroende-
ställningar, men den bygger i mångt och mycket på TCE-filosofin, och ser endast till ekonomiska 
variabler som förklaring till beroendesituationernas uppkomst. Detta är en fullständigt acceptabel 
syn, men man måste beakta att vi har valt interaktionsmodellen som den grundläggande synen på 
leverantörsrelationer. Bensaou tar inte heller direkt hänsyn till marknadssituationer, men gör det 
indirekt då de specifika investeringar som har gjorts kan ses som konsekvenser av dessa. Volvo 
Aero kan ha svårt att se vilka specifika investeringar som har gjorts, men det kan exempelvis 
handla om verktyg eller långsiktiga avtal eller avsatt personal. För Volvo Aero gäller således att 
det är troligt att Bensaous klassificering i sig inte ger perfekt information om makt- och 
beroendesituationer eller lämplig strategi, men kan ändå användas till komplettering av 
identifieringen av beroenderelationer, då detta inte tas upp av Kraljics matris. 

Cox maktbalansmatris ger en mycket klar bild över makt- och beroendeställningar, och är den 
klassificeringsmodell som Cox själv rekommenderar när hans identifiering av lämplig hantering 
av leverantörsrelation ska genomföras; tankebanor som vi i stora drag delar. Den innehåller 
dessutom fler element än Bensaous matris, och innefattar många delar som ingår i klassificering 
enligt Kraljic (t.ex. andel av leverantörens försäljning och marknadssituationen). 
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Vi kan konstatera att mycket av den data som analyseras i de olika modellerna är gemensamma, 
vilket medför att applikationen av mer än en modell kräver förhållandevis lite extra arbete vid 
den empiriska undersökningen, samtidigt som ett ”andra utlåtande” kan höja validiteten. Vi väljer 
alltså att inte utesluta någon modell, men fäster störst vikt vid Kraljics (då denna är mest 
vedertagen) och Cox (då denna klarare identifierar makt- och beroendesituationer) matriser. 
Figuren nedan visar detta val. 

 
Figur 5.3. Analysmodellens andra ben 

5.1.3 Relationsvariabler 

Relationsutfall 

Som vi skrev i kapitel 3.3.4 finns det tre huvudsakliga utfall av en relation; ett utfall där 
anpassning sker och sedan två olika versioner av missanpassning. Vid anpassning finns det inga 
större problem med relationen. De inblandade vet vad som gäller och vad som måste göras och på 
sin höjd finns det vissa mindre saker som inte varit prioriterade eller som kräver en större 
satsning än de inblandade har hittills tyckt vara lämpligt. I en missanpassad relation används fel 
relationshantering för den faktiska situationen och detta måste då ses över och ändras helt för att 
kunna uppnå en optimal relation. Vi vill poängtera att bara för att en relation kan ses som 
anpassad till de rådande omständigheterna, är den inte nödvändigtvis omöjlig eller olämplig att 
förbättra (ur Volvo Aeros synvinkel), om vi kan finna ett sätt att ändra omständigheterna. 

Det sista alternativet har betydligt större konsekvenser för de iblandade då situationen där inte 
bara är missanpassad utan även dysfunktionell. Dysfunktionaliteten har sin grund i att någon av 
parterna inte vill anpassa sitt beteende till den rådande situationen. I detta fall är det värt att 
ifrågasätta om leverantörsrelationen överhuvudtaget ska existera och om det rådande samarbetet 
ska få fortsätta eller om en ny relation är att föredra omedelbart då denna relation aldrig kommer 
att ge den prestanda som efterfrågas. 

Om relationers upplösande och huruvida detta är något nödvändigt ont, alltid skadligt eller i 
grunden bra är ett område där det finns ett omfattande teoretiskt material och bör vara lämpligt 
för fortsatta studier. Detta tas dock inte upp vidare i denna rapport utan slutpunkten i detta fall får 
då sägas vara att relationens vara bör ses över. 
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Cox och SCM-metoder 

Som vi tidigare har sagt så studerar vi och använder element från Supply Chain Management för 
att analysera strategier trots att vi inte studerar hela kedjan i detta arbete. Vi anser att relations-
modellerna och strategierna som beskrivs där påverkar de leverantörsrelationer som vi studerar 
och är därför intressanta för oss. Att fullt använda sig av SCM och leverantörsutveckling 
(proaktiva strategier som utgår från att man kan forma sin försörjning från sina egna mål snarare 
än att endast själv anpassa sig efter den nuvarande situationen) är endast möjliga att använda då 
rätt förutsättningar finns för att göra detta. Främst två variabler påverkar detta: 

1. Den första variabeln behandlar företagets resurser för SCM. Det kostar otroligt mycket att 
utveckla relationer med hela försörjningskedjan, framför allt med tanke på att antalet 
leverantörer i 2: a, 3: e och 4: e ledet ökar exponentiellt.  

2. Även hur Makt- och inflytelseförhållandena är i relationen påverkar om en dessa 
strategier är möjliga. För att kunna ägna sig åt SCM eller leverantörsutveckling behövs 
köpardominans eller åtminstone samberoende/ömsesidigt beroende. 

3. Huruvida single sourcing eller multisourcing används, påverkar indirekt möjligheterna till 
proaktiva strategier, eftersom företag oftast inte kan avsätta samma resurser till varje 
relation i multisourcing (se punkt 1), samt att företagen i dessa relationer inte är lika 
beroende av varandra (se punkt 2). 

 
Leverantörsstrategier 

Konkurrensinköp tillåter billigare leverantörsbyten och ska möjliggöra bättre pris genom 
konkurrens. Dock är Volvo Aeros situation så att det sällan finns tillräckligt med leverantörer för 
att kunna pressa ner priset genom denna metod. De produkter som är lämpade för konkurrens-
inköp är för företaget mindre standardprodukter som med en relativt låg nivå av komplexitet och 
kostnad men som köps i tillräckliga volymer för att en mindre prissänkning ska ge en betydande 
besparing. Samtidigt som konkurrensinköp kan sänka kostnaden för varje enskild produkt så kan 
samtidigt kostnaden för att göra inköpet stiga mer och överstiger kostnaderna för att göra inköpet 
de besparingar som ges genom konkurrensen bör andra strategier som riktar sig med mot 
samarbete användas om nu inte dessa är ännu mer kostsamma utan att ge ytterligare fördelar. 

Det finns två huvudsakliga fall där samarbete kan vara värt att utnyttja, där det finns konkurrens 
men där det finns skäl att samarbeta för att öka effektiviteten i relationen samt där det inte finns 
någon konkurrens och det därmed endast är genom samarbete som totalkostnaden kan sänkas. 

I det första fallet sker samarbetet då det ger betydande skalfördelar för de inblandade. Istället för 
att göra en dyr upphandling som tar både tid och resurser för en produkt med en liten kostnad kan 
produkten beställas direkt av en samarbetande leverantör som tar en skälig extra marginal mot 
tillverkningspriset med ändå blir totalkostnaden för inköpet mindre för de inblandade företagen. 
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Denna effektivitet nås genom anpassning. Fördelarna visar sig genom minskad administration, 
rutiner, och de förtroende som har byggt upp av att de samarbetande företagen känner till 
varandra.  

I fallet med dålig konkurrens finns det vissa skalfördelar samtidigt som samarbetet ger nackdelar 
genom att leverantören vet att köparen har svårt att välja någon annan leverantör. Köparen har 
gett upp makten att välja någon annan, men får samtidigt ökad makt i relationen genom att dess 
köpstyrka hos den enskilde leverantören ökar. Denna maktbalans i kombination med vad Cox tar 
upp kring maktperspektivet i en leverantörsrelation gör att variabler kring makt och maktbalans i 
relationen tas med i vår modell. 

Mängden inköp Volvo Aero står för av leverantörens totala omsättning är en intressant variabel. 
Samtidigt är det kanske väldigt viktigt för leverantören att få denna typ av åtagande och satsning 
som ett partnerskap ger och att samarbetet därmed ger goodwill och ännu bättre service och 
satsning från leverantören. 

Maktbalans och Toyota – Beroende och förtroende i ett maktperspektiv 

Toyotas strategi såsom den beskrivs i referensramen är en av de mest kopierade SCM-
strategierna någonsin. Hela bilindustrin såväl som stora delar av all annan massproduktion sker 
idag med mer eller mindre unika variationer av Lean produktion. Att företagets framgång som 
Cox hävdar (se kapitel 3.3.4) skulle bero på hur företaget agerar rent maktmässigt anser vi vara 
mycket intressant. Att det inte är samarbete, lärande, förtroende och den japanska kulturen som är 
de klara anledningarna till japanernas framgång, såsom många andra författare och strategier 
hävdar, ger en helt annan bild av Toyotas relationer och framgång. Något mycket intressant vore 
om de makt- och anpassningsaspekter som tagits upp i teorin kring Toyota även har relevans för 
att analysera Volvo Aero, vilket vi kommer att förutsätta i vår fortsatta analys. 

Som Cox (2004a) skriver, finns det ingen unik ideal strategi för en köpare att arbeta mot sina 
leverantörer. Det finns sällan en situation som är så perfekt att en enhällig direkt strategi går att 
genomföra. Arbetet med leverantörsrelationer gäller inte att hitta ett ideal utan att hitta ett möjlig 
och genomförbart arbetssätt. Volvo Aero kanske inte har haft förmågan att skapa ett SCM-
nätverk av samma sätt som Toyota och bilfabrikanterna har kunnat. Förmågan att skapa och styra 
via makt i sin kedja är därför något som kommer att användas för att ge våra förslag. 

Figuren nedan sammanställer detta ben. Maktbalansen är en parameter som har stor inverkan här. 
Den nuvarande sourcingstrategin behövs som input till båda punkter. Med parametern 
relationsutfall menas eventuell stödjande information som behövs för att avgöra huruvida 
relationen är anpassad eller ej. 



74 (127) 

 
Figur 5.4. Analysmodellens tredje ben 

5.1.4 Valda teorier 

För att sammanfatta den analys vi har genomfört i detta kapitel har vi i bilden nedan gjort en 
illustration av valda teorier. I mitten ser vi de makt- och relationsvariabler som bland annat Cox 
förespråkar, som flankeras av klassificering på den vänstra sidan samt interaktionsmodellen och 
nätverkssynsättet till höger som huvudsakliga byggstenar. Dessa använder vi sedan i vår analys 
av en lämplig strategi. 

 
 Figur 5.5. Ingående teorier 

5.2 Lämplig strategi 

När vi valt de ingående teorierna och sett att de är tillämpbara för Volvo Aero ska dessa 
appliceras i en analysmodell för att avgöra vilken strategi som är lämplig för relationen givet de 
parametrar som beskriver Volvo Aeros situation. Modellen är inspirerad av Cox (2004a) 
lämplighetsmodell, men har fler inparametrar, en bredare teoribas och är anpassad till att specifikt 
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gälla Volvo Aero. Modellen ska visa vilka leverantörsstrategier som är tillgängliga och lämpliga 
givet de förutsättningar som finns i situationen. Ett antal antaganden har legat till grund för 
modellens utformning: 

• För att kunna avgöra vår strategi måste vi avgöra vilka leverantörsstrategier som är 
möjliga och lämpliga för den specifika situationen. 

• Vad som är möjligt och lämpligt att göra för en köpare beror på resurstillgång samt makt- 
och inflytandeförhållanden. Det finns inget enskilt sätt att hantera alla leverantörs-
relationer som alltid är lämpligt. 

• Vi måste analysera nätverket. Först när vi förstår företagets nätverk, kan vi förstå de olika 
val vi har att göra. För att förstå nätverket måste den enskilda relationen, som är 
byggstenen i nätverket, undersökas och förstås. 

• Att klassificera våra relationer ger en fingervisning om vad som är lämpligt. 

Om de parametrar vi undersöker för en situation i mycket stämmer överens med en specifik 
leverantörsstrategi som är möjlig och fördelaktig för Volvo Aero att genomföra är denna strategi 
lämplig och anpassad för situationen. Från detta kan vi enbart föreslå åtgärder för att bättre 
anpassa företagets relation till hur den enligt strategin ska vara. 

Skulle den nuvarande strategin/arbetet med en leverantörsrelation skilja sig betydligt från vad de 
parametrar som ingår i vår analysmodell visar vara lämpligt, finns det två möjliga utfall. 
Situationen kan i det enkla fallet vara missanpassad och suboptimal och relationen kan från detta 
därför förändras så att den överensstämmer bättre med den lämpliga strategin för situationen. I 
det mer komplicerade fallet är situationen missanpassad och dysfunktionell. 

Nedan ser ni principen för hur vår analysmodell ser ut. I kommande kapitel ska vi förklara dels 
vad de Situationsspecifika parametrar och Tillgängliga leverantörsstrategier innebär, dels gå in i 
detalj hur själva Analys-delen går till. 

 
Figur 5.6. Princip för analysmodell. 
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5.3 Situationsspecifika parametrar 

Vart och ett av de teoriområden vi har valt i föregående kapitel har givit upphov till ett antal 
parametrar att undersöka, som sammantaget blir de situationsspecifika parametrar som används i 
vår analysmodell. Dessa parametrar är emellertid mycket grova, och det är inte helt uppenbart 
vilka data som behöver samlas in för att värdera dem. Av denna anledning gör vi med bas i 
referensramen en ytterligare indelning i underparametrar, och vi ämnar i detta kapitel redogöra 
för dessa 

De parametrar vi har kunnat identifiera är: 

Teori Huvudparameter Underparametrar 
Utbyte • Produktflöde 

• Finansiellt flöde 

• Informationsutbyte 

• Socialt utbyte 

Anpassningar Anpassningar inom 
exempelvis: 

• Processer 

• Produktion 

• Informationssystem 

Relationsatmosfär • Samarbete/närhet 

• Beroende 

• Förtroende 

Interaktionsmodellen 

Nätverket Bindningar med: 

• Konkurrenter 

• OEM 

• Andra leverantörer 

Kraljics matris Försörjningsrisk • Marknadssituationen 

• Produktens tekniska 
komplexitet 

• Produktens logistiska 
komplexitet 
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Inköpets betydelse Den köpta produktens värde 
relativt: 

• Leverantörens totala 
försäljning 

• VAC:s totala inköp 

• Totalkostnaden för den 
utgående produkten 

Cox maktmatris Maktsituationen • Marknadssituation 

• Attraktivitet 

• Beroende 

• Kostnader för att byta den 
andra parten 

• Informationsasymmetri 

• Försäljningsandel 

Bensaous klassificeringsmatris Specifika investeringar Investeringar inom t.ex: 

• Anpassningar 

• Investeringar  

• Informationssystem 

Relationsutfall • Anpassar sig parterna till 
rådande maktbalans? 

Sourcingstrategi • Single/multiple sourcing 

• Resurser 

• Grad av samarbete 

Relationsvariabler utifrån Cox, 
SCM-metoder och 
beroende/förtroende 

Maktbalans • Maktbalans 

• Beroende 

• Förtroende 

Olika parametertyper kan inte nödvändigtvis jämföras rakt av, om de inte är av samma natur. Till 
exempel kan vissa parametrar få kvantitativa värden medan andra är kvalitativa, och detta kan 
vålla problem i modellen. För att modellen ska bli användbar i praktiken krävs dessutom att det 
finns normer för värdering av indata, samt en viktning för att kontrollera enskilda parametrars 
inverkan på modellens resultat. Detta är inget vi gör i denna rapport, utan använder oss i stället av 
personliga bedömningar. För ytterligare adressering av detta problem, se kapitel 8 (Slutsatser). 

Nedan går vi igenom vad dessa parametrar innebär samt vilken påverkan de har på andra 
parametrar och på modellen. Vi kan konstatera att vissa parametrar används i flera teorier, men 
inte nödvändigtvis på samma sätt. Vissa parametrar är dessutom huvudparametrar enligt en teori, 
men underparametrar enligt en annan. 
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5.3.1 Utbyte 

Produktflöde 

Med produktflöde menas det utbyte av varor eller tjänster som sker. Flödet kan ha en riktning, 
olika grad av komplexitet, ske över olika geografiska avstånd eller ske olika ofta. Det går inte att 
beskriva ett produktflöde i termer som ”bra” eller ”dåligt”. Det har viss påverkan på modellens 
resultat, men detta är mindre signifikant om inte flödet utmärker sig speciellt. Tätare och mer 
komplexa flöden ställer högre krav på informationsdelning och anpassningar, och det finns mer 
att vinna om effektiviseringar av processer kan genomföras. Ett intensivt produktflöde kan öka 
beroendet. 

Finansiellt flöde 

Det finansiella flödet representerar de betalningar som utförs. Detta flöde har riktning, frekvens 
och amplitud och är likt produktflödet i sin karaktär. Det finansiella flödet har inte stor effekt på 
modellen, varför det inte är nödvändigt att göra någon mer ingående undersökning av denna 
parameter. Om det finns problem i det finansiella flödet är dock detta värt att nämna då det kan 
påverka förtroendet negativt. Ett stort finansiellt flöde kan vara ett tecken på beroende. 

På grund av detta anser vi att finansiellt flöde och produktflöde främst ska undersökas närmare 
om det har ett utseende utöver det vanliga. 

Informationsutbyte 

När informationsutbytet kartläggs ska man ta reda på: 

• Vilken information som delas. Exempel är sprängskisser, hållfasthetskrav, prognoser, 
lagervolymer. 

• Hur informationsdelningen går till. Exempel är via telefon, e-post, fax eller EDI. 

• Hur ofta informationen delas, och mellan vilka parter. 

Ett stort informationsutbyte har i stort sett alltid positiv påverkan på relationen. Speciellt främjar 
det förtroende, möjligheter att effektivisera processer och möjliggör ökat samarbete. Samtidigt 
påverkar förtroendet möjligheten att öka informationsutbytet, då företag visar ovilja att dela 
information med företag de inte har förtroende för. 

Socialt utbyte 

Socialt utbyte utgörs av vilka personliga bindningar som finns mellan företagen samt hur mycket 
och hur god personlig kontakt som förekommer. Ökat socialt utbyte har positiv inverkan främst 
på förtroende (av alla typer, men främst relationsbaserat förtroende). Trots att socialt utbyte bara 
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har en indirekt effekt på modellens resultat, kan det för Volvo Aero vara värt att beskriva 
parametern, då det sociala utbytet hos Volvo Aero ofta ser komplicerat ut, bland annat på grund 
av tidsskillnaden och olikheterna i kultur mellan dem och deras transatlantiska leverantörer. 

5.3.2 Anpassningar 

Utbytet leder på lång sikt till samarbete, som leder till anpassningar. Anpassningar kan innebära 
förändringar verksamheten för att arbeta bättre ihop med leverantören samt investeringar i fasta 
tillgångar som kan tillskrivas relationen. Interaktionsmodellen tar även upp institutionalisering 
som en långsiktig produkt av relationen, det vill säga att företagen är så vana att arbeta ihop att 
det kan vara svårt att byta ut leverantören av bara det skälet. Det är mycket svårt att uppskatta 
mängden av institutionalisering, varför vi inte låtit det vara en egen parameter. Anpassningar, 
investeringar och institutionalisering ökar alla beroendet av det andra företaget, men detta 
beroende är ofta ömsesidigt då det är vanligt att leverantören också gör anpassningar. 
Anpassningar leder även till ökat inflytande, och går hand i hand med ökat samarbete. 

5.3.3 Relationsatmosfär 

Samarbete/närhet 

Parametern samarbete och närhet beskriver hur nära företagen arbetar varandra. Företagen kan ha 
allt från en relation på armslängds avstånd till ett fullt strategiskt samarbete. Ökat samarbete har 
positiv inverkan på informationsutbyte, socialt utbyte samt beroende. Det finns en stark 
korrelation mellan högt förtroende, anpassningar och samarbete. 

Makt/beroende 

Beroende och makt är inte en direkt mätbar parameter, utan mäts med hjälp av andra parametrar. 
Vi rekommenderar att ta hjälp av de maktfaktorer som Cox listar för att utröna hur makt och 
beroende ser ut. Beroende skapas främst av marknadssituationer och anpassningar som företagen 
gjort. 

Förtroende 

Förtroende kan inte mätas objektivt, utan måste uppskattas, då det är en summa av de 
inblandades uppfattning om varandra baserat på relationens historia och företagens existerande 
anseende. Denna uppskattning är trots det inte så svår att göra, då det oftast finns klara 
uppfattningar på förhand. Förtroende är en förutsättning för att ett närmare samarbete 
överhuvudtaget ska fungera. Det har dessutom direkt positiv inverkan på möjligheter till 
anpassningar och ökad informationsdelning. Förtroende mäts i relationsbaserat förtroende, 
moralbaserat förtroende och kompetensbaserat förtroende. Att visa goodwill är ett bra sätt att öka 
förtroendet för det egna företaget. Att agera icke-opportunistiskt (icke-fientligt, även om 
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möjlighet finns till fientliga strategier) kan därmed löna sig i vissa fall, då det stärker både 
relationsbaserat och moralbaserat förtroende. 

5.3.4 Nätverket 

Bindningar med konkurrenter 

Att ta reda på vilka bindningar som finns mellan leverantören och andra aktörer i nätverket är 
viktigt för att kunna se om strategi är möjlig, vad leverantörens svar kan tänkas bli, hur din 
position i nätverket kan komma att påverkas, samt hur andra aktörer kommer att påverkas av och 
reagera på din strategi. 

Bindningar kan vara av flera typer, men de mest signifikanta i sammanhanget är ägandeband och 
affärsmässiga band. 

Bindningar med OEM 

Bindningar med OEM kan ha påverkan på leverantörens maktposition och Volvo Aeros beroende 
av dem. Det kan även påverka faktorer som huruvida närmare samarbeten är lämpliga eller 
möjliga. 

Bindningar med andra leverantörer 

Även detta påverkar beroende, maktposition och samarbetsmöjligheter, beroende på hur starka 
bindningarna med den andra leverantören är, och vilken den andra leverantören är. Det kan till 
röra sig om bindningar till en strategisk eller dominant leverantör. 

5.3.5 Försörjningsrisk 

Marknadssituation 

Marknadssituationen tas upp av flera teorier i modellen och är den allra främsta källan till 
beroende. Tänkandet från Porters marknadsföringsteorier är användbara här. I 
marknadssituationen ingår faktorer som: 

• Konkurrensens utseende. Finns det dominerande aktörer? Kan monopol- eller oligopol-
situationer identifieras? Konkurrerar flera företag om samma segment eller har de olika 
nisch? Hur ser vinstmarginalerna ut? En gynnsam marknad har pressade variabler, medan 
större marginaler tyder på en bristande konkurrens. 

• Inträdesbarriärer på marknaden. Behövs till exempel OEM-godkännande? Hur mycket 
investeringar krävs? 
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En svår marknadssituation ökar framförallt beroende och därmed försörjningsrisken i Kraljics 
matris, vilket påverkar maktbalansen till leverantörens fördel. 

Produktens tekniska och logistiska komplexitet 

Hur avancerad är produkten? Hur ny är tekniken? Det finns ofta samband mellan teknisk 
komplexitet och marknadssituationen, eftersom högre teknisk komplexitet kräver mer av de 
inblandade företagen.  

Med logistisk komplexitet menas faktorer som risk för inkurans, kostnader för transport och 
emballage, geografiskt avstånd. Försörjningsrisken ökar med högre logistisk komplexitet. 

5.3.6 Inköpets betydelse 

Inköpsvolym relativt leverantörens totala försäljni ng 

En hög inköpsvolym relativt leverantörens försäljning ger större inflytande genom att öka 
leverantörens beroende. Detta går att mäta med stor noggrannhet, men det är viktigt att bestämma 
sig för vad som definieras som leverantörens totala försäljning. Försäljningen kan utgöras av 
samtliga utgående produkter, eller kanske bara utgående produkter inom den aktuella 
produktgruppen. Exempelvis kan en leverantör bestå av ett stort företag där Volvo Aero bara står 
för några tiondels procent av den totala försäljningen, men samtidigt köper de 20 % av volymen 
inom det aktuella produktområdet. I detta fall är företaget i stort ej beroende av Volvo Aero, men 
om verksamheten som arbetar med det aktuella produktområdet är relativt autonom kommer 
Volvo Aeros inflytande ändå att vara relativt stort. 

Inköpsvolym relativt totala inköp 

För Volvo Aero kan det vara lämpligt att med totala inköp avse inköpen inom det aktuella 
segmentet, för att undvika effekten att ett viktigt inköp inom ett segment få låg betydelse på 
grund av att segmentet är mindre. Man bör dock inte helt bortse från segmentets storlek. 

Även denna parameter höjer inköpets betydelse, men man bör ta i akt att denna parameter ökar 
Volvo Aeros beroende av leverantören, och därför inte är en maktfaktor till Volvo Aeros fördel. 
Detta är en av anledningarna till att maktbalansen är svår att läsa ur Kraljics matris. 

Inköpsvolym relativt totalkostnaden för den utgåend e produkten 

Även denna parameter har inverkan på köparens beroende. Det viktiga här är att avgöra hur pass 
viktigt inköpet är för den aktuella produkten. Om en strategiskt viktig produkt utgörs till stor del 
från produkter från en enda leverantör, kan det vara nödvändigt att lägga resurser på relationen 
med leverantören. 
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5.3.7 Maktsituationen 

Marknadssituationen 

Marknadssituationen är viktig för maktsituationen. Ju gynnsammare marknadssituation, desto 
mindre beroende finns vilket medför mindre inflytande från leverantörerna. 

Attraktivitet 

Med attraktivitet menas att formulera speciella skäl till varför köparen eller säljaren är attraktiv 
att göra affärer med. Dessa kan utgöras av vad som helst, som hög teknisk kompetens eller annan 
nyckelkompetens, låga priser, bra service, gynnsam position i nätverket eller andra strategiska 
skäl. Poängen är att fråga sig själv varför just denna leverantör är viktig för Volvo Aero och 
därigenom få en insikt om maktbalansen. 

Beroende 

Beroende utgör en mycket stor del av maktsituationen och består i sin tur mycket av 
marknadssituationen samt hur stora kostnader som finns för att byta den andra parten. 

Kostnader för leverantörs-/köparbyte 

Om att byta ut den andra parten kostar mycket, ges denne inflytande och skapar ett beroende. 
Kostnaderna kan antingen vara på grund av att investeringar måste göras för att upprätta det nya 
förhållandet eller för att investeringar i det gamla förhållandet förlorar sitt värde i och med bytet. 

Informationsasymmetri 

Bättre information ger i allmänhet större inflytande. Jämförelser kan göras med 
förhandlingssituationer. Denna parameter är svår att uppskatta, men om den är känd är det 
lämpligt att ta med den i analysen. 

Försäljningsandel 

Denna variabel motsvaras av inköpsvolym relativt leverantörens försäljning. Högre andel ger 
större inflytande och därmed makt. 

5.3.8 Specifika investeringar 

Specifika investeringar kan delas upp i direkta (hårda) och indirekta (mjuka) investeringar. 
Direkta investeringar består i de investeringar eller fysiska anpassningar av realtillgångar som 
gjorts för relationens skull. Indirekta investeringar är svårare att uppskatta kostnaden för, men det 
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kan röra sig om resor, utbildningar, mantimmar och anpassningar i processer. Investeringar i 
relationen påverkar till exempel samarbetsvilja, förtroende och beroende. 

5.3.9 Relationsutfall 

Är relationen anpassad? 

Upplevs relationen som väl fungerande eller finns tydliga problem? Här behöver en uppskattning 
göras, om huruvida företagen agerar i enlighet med den maktbalans som råder eller ej. Gör 
företagen det, tyder detta på en funktionell relation. Om inte, och någon part inte vill anpassa sig, 
är relationen dysfunktionell. Ett väl fungerande samarbete blir här mycket svårt. 

5.3.10 Sourcingstrategi 

Single eller multiple sourcing 

Vilken sourcingstrategi använder Volvo Aero för den aktuella produkten idag? Detta påverkar 
möjligheten till och lämpligheten i ett djupare samarbete, och det finns ofta en korrelation med 
hur mycket resurser som finns för SCM. 

Resurser 

Hur mycket resurser kan avsättas till att hantera relationen? Mycket resurser kan med rätt 
maktsituation ge möjlighet till strategier som leverantörsutveckling eller till och med möjlighet 
att påverka hela kedjan. 

Grad av samarbete 

Hur nära samarbete sker med leverantören idag? Sker samarbetet på en operativ eller strategisk 
nivå? En hög grad av samarbete kräver generellt sett mycket resurser, samt användande av single 
sourcing. 

5.3.11 Maktbalans 

Maktbalans, beroende och förtroende 

Vilken maktbalans som råder, hur beroenden ser ut och hur stort förtroende som finns mellan 
företagen är alla parametrar som vi redan tidigare tagit upp. I detta sammanhang används 
parametern för att avgöra lämpligheten eller möjligheten i en potentiell strategi. 
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5.3.12 Data att samla in 

Utifrån den parameter lista som just har presenterats, har dessa frågeställningar genererats. Detta 
utgör grunden för vår empiriska undersökning, och vi rekommenderar att dessa frågeställningar 
besvaras innan analysmodellen ska appliceras. 

Tabell 5.1. Konkreta frågeställningar 

Data att inhämta / Frågeställning?  Underparameter Huvudparameter 

Hur mycket produkter skickas, hur ofta? Produktflöde Utbyte 

Är produktflödet enkel- eller dubbelriktat? Produktflöde Utbyte 

Hur stort är det geografiska avståndet? Produktflöde, logistisk 
komplexitet 

Utbyte, försörjningsrisk 

Hur stort är det finansiella flödet? Finansiellt flöde, 
inköpets vikt, MER  

Utbyte, inköpets vikt 

Vilken information delas? Hur mycket? Informationsutbyte Utbyte 

Hur sker informationsdelning? Hur ofta? Informationsutbyte Utbyte 

Mellan vilka delas information? Informationsutbyte Utbyte 

Hur mycket personliga kontakter sker? Socialt utbyte Utbyte 

Hur sker de personliga kontakterna? Socialt utbyte Utbyte 

Hur goda är de personliga kontakterna? Socialt utbyte Utbyte 

Finns speciella kulturella eller fysiska 
svårigheter med det sociala utbytet?  

Socialt utbyte Utbyte 

Vilka, och hur stora, investeringar har 
gjorts från respektive företag inom: 

  

Fasta tillgångar? Anpassningar, hårda 
investeringar 

Anpassningar, specifika 
investeringar 

Processer? Anpassningar, mjuka 
investeringar 

Anpassningar, specifika 
investeringar 

Personal eller mantimmar? Anpassningar, mjuka 
investeringar 

Anpassningar, specifika 
investeringar 

Informationssystem? Anpassningar, hårda 
investeringar 

Anpassningar, specifika 
investeringar 

Hur många och hur stora gemensamma 
projekt finns? 

Samarbete/närhet, grad 
av samarbete 

Relationsatmosfär, 
sourcingstrategi 

Arbetar företagen mot gemensamma mål? Samarbete/närhet, grad 
av samarbete 

Relationsatmosfär, 
sourcingstrategi 

Inom vilka områden sker samarbete? Samarbete/närhet, grad 
av samarbete 

Relationsatmosfär, 
sourcingstrategi 

Sker samarbete på en strategisk eller Samarbete/närhet, grad Relationsatmosfär, 
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taktisk nivå? av samarbete sourcingstrategi 

Hur stort är det relationsbaserade 
förtroendet? 

Förtroende Relationsatmosfär 

Hur stort är det moralbaserade förtroendet? Förtroende Relationsatmosfär 

Hur stort är det kompetensbaserade 
förtroendet? 

Förtroende Relationsatmosfär 

Vilka affärsmässiga bindningar finns 
mellan leverantören och Volvo Aeros 
konkurrenter? 

Bindningar, 
konkurrenter 

Nätverket 

Vilka ägandeband finns mellan 
leverantören och Volvo Aeros 
konkurrenter? 

Bindningar, 
konkurrenter 

Nätverket 

Vilka affärsmässiga bindningar finns 
mellan leverantören och OEM? 

Bindningar, OEM Nätverket 

Vilka ägandeband finns mellan 
leverantören och OEM? 

Bindningar, OEM Nätverket 

Vilka affärsmässiga bindningar finns 
mellan leverantören och andra 
leverantörer? 

Bindningar, andra 
leverantörer 

Nätverket 
 

Vilka ägandeband finns mellan 
leverantören och andra leverantörer? 

Bindningar, andra 
leverantörer 

Nätverket 

Hur många leverantörer finns? Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Finns några dominerande leverantörer? 
Monopol/oligopolsituationer? 

Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Hur stora är leverantörens 
vinstmarginaler? 

Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Hur ser inträdesbarriärerna på 
leverantörsmarknaden ut? 

Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Hur nära ligger leverantörerna på 
marknaden varandra, kompetens och 
kapacitetsmässigt? 

Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Vem äger designansvaret på de berörda 
produkterna? Finns möjlighet att utfärda 
kvalitetsgodkännande? 

Marknadssituation, 
makt/beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 
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Hur stora är fraktkostnaderna? Logistisk komplexitet Försörjningsrisk 

Finns risk för inkurans? Logistisk komplexitet Försörjningsrisk 

Hur avancerad är produkten? Teknisk komplexitet Försörjningsrisk 

Vem äger teknologin? Teknisk komplexitet, 
beroende 

Försörjningsrisk, 
maktsituationen 

Hur snabbt går utvecklingen? Är 
teknologin mogen? 

Teknisk komplexitet Försörjningsrisk 

Är produkten standardiserad eller 
specialtillverkad? 

Teknisk komplexitet Försörjningsrisk 

Hur stor är inköpsvolymen relativt:   

Leverantörens totala försäljning? Inköp rel. leverantörs 
försäljning, 
makt/beroende 

Inköpets betydelse, 
maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Totala inköp av 
produktionsmaterial? 

Inköp rel. totala inköp Inköpets betydelse 

Totala inköp till aktuell produkt? Inköp rel. produkt Inköpets betydelse 

Vad gör VAC attraktivt för leverantören? Attraktivitet Maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Vad gör leverantören attraktivt för VAC? Attraktivitet Maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Kostnader för leverantörsbyte? Kostnader för byte, 
beroende 

Maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Kostnader för köparbyte? Kostnader för byte, 
beroende 

Maktsituationen, 
relationsatmosfär 

Anpassar sig parterna till maktbalansen? Är relationen anpassad? Relationsutfall 

Upplevs relationen som väl fungerande 
eller problematisk? 

Är relationen anpassad? Relationsutfall 

Hur många leverantörer används till 
produkten eller produktgruppen? 

Single eller multiple 
sourcing 

Sourcingstrategi 

Hur mycket resurser får relationen? Resurser Sourcingstrategi 

5.4 Tillgängliga leverantörsstrategier 

Med en existerande leverantör finns i två extremformer på hur graden av samarbete i relationen 
kan fungera. 

• Avståndstagande. Korta kontrakt, grundläggande specificering, minimalt med specifika 
investeringar. Begränsad informationsdelning. 
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• Samarbetande. Omfattande specifika investeringar i förhållandet. Timing, pris- och 
volyminformation. Relationsspecifika anpassningar. 

Det finns olika grader av samarbete. I exemplet med Saab fanns en klassificeringsmodell som 
delade upp leverantörerna i tre huvudgrupper: Operativ allians, Utökad allians och Partnerskap. 
Dessa grupper har sin bas i Kraljics matris, ett verktyg som vi själva använder för vår 
segmentering. Saabs uppdelning av samarbetsformer i dessa grupper har gjorts för att Saab i det 
här fallet verkar i en bransch där mycket få relationer kan vara helt avståndstagande. Detta gäller 
till stor grad även för Volvo Aero, och vi anser därför att de kan användas att beskriva olika 
grader av samarbete även här. 

Utöver graden av samarbete, finns även sourcingstrategin som en dimension för val av lämplig 
strategi. Vi kan använda oss av multisourcing, single sourcing eller dual sourcing. Om vi ställer 
dessa dimensioner mot varandra, uppstår figuren nedan. 

 
Figur 5.7. Grundläggande strategiska alternativ för en leverantörsrelation. 

Att hamna nere i den vänstra delen av kvadraten är relativt enkelt då det för ett operativt 
samarbete inte krävs speciellt mycket arbete oavsett om du väljer att jobba med en leverantör 
eller med flera. Att däremot jobba i ett partnerskap med en mängd leverantörer är extremt svårt 
vilket gör att den övre kvadranten nästintill omöjlig att positionera sig i. 

Utöver dessa två variabler, finns några ytterligare strategiska val som kan göras. Mycket eller lite 
resurser kan avsättas till relationen (och den totala mängden resurser är finit). Normalt sett 
betyder multisourcing således att mängden resurser per relationen måste hållas relativt låg, medan 
valet är friare för single sourcing. Detta illustreras i figuren ovan av den streckade diagonalen, 
som markerar en budgetlinje, slags rimlig avvägning mellan grad av närhet och sourcingstrategi 
efter en rimlig mängd avsatta variabler. Att lägga sig ovanför denna budgetlinje kräver väldigt 
mycket resurser i förhållande till de fördelar det kan tänkas ge. 
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 Starkt knuten till resurstillgången är även valet mellan att hantera hela värdekedjan eller bara den 
närmaste leverantören, samt valet mellan att inta en proaktiv roll (att aktivt forma försörjnings-
kedjan eller ägna sig åt leverantörsutveckling) eller en reaktiv roll (leverantörsval). 

Till sist kan ett företag antingen agera fientligt eller icke-fientligt, vilket helt enkelt innebär 
Volvo Aero antingen pressar sina leverantörers priser hårt, eller accepterar ett högre pris. 

När vi applicerar analysmodellen, kommer vi med stor sannolikhet att märka att de flesta av de 
ovan nämnda dimensionerna inte är valbara, utan dikteras av den specifika leverantörsrelations 
natur. Analysmodellens roll är att finna vilka av dessa alternativ som faktiskt är valbara, samt 
vilka som är speciellt lämpliga. 

5.5 Analysmodellens utformning 

För att kunna gå från utvalda teorier och identifierade parametrar till fungerande analysmodell 
som kan användas som ett beslutsunderlag, måste vi skapa en strukturerad mall för hur den 
analys av de identifierade parametrarna ska utföras. Detta syftar till att klargöra hur vi går från 
inhämtad data till ett resultat, i form av en rekommenderad strategi. 

Syftet med grupperingen av teorierna i tre ben var att dessa teorigrupper hade olika funktioner 
och därmed används och analyseras på olika sätt. Vi har nu möjlighet att analysera ett ben i taget, 
för att sedan förena dessa i det sista analyssteget (Lämplig strategi), och därmed kunna komma 
fram till sammanvägda slutsatser. Medan vi analyserar benen, undersöker vi successivt de 
ingående parametrarna. 

De ingående parametrarna har två viktiga egenskaper, och dessa egenskaper ligger till grund för 
idén om hur analysmodellen fungerar: 

• En parameter eller en grupp av parametrar kan sägas antingen ge stöd för eller tala emot 
en tillgänglig strategi. Vi försöker nedan beskriva hur detta fungerar. 

• Genom att vidta åtgärder för att ändra en parameter kan denna antingen direkt, eller 
genom påverkan på övriga parametrar, medföra att en önskad strategi blir möjlig, eller att 
en bättre strategi kan rekommenderas. 

Alla parametrar är inte direkt påverkbara, men kan påverkas indirekt genom andra parametrar 
vilket visar att vissa av parametrarna har en större vikt än andra. Detta är dock inget vi har 
behandlat fullständigt, men kan fortfarande vara intressant för en vidare utveckling. För närmare 
detaljer om de ingående parametrarna samt hur de kan påverkas, se kapitel 5.3. 

Undersökningen av parametrarna går till enligt följande sätt: För varje parameter görs en 
bedömning huruvida ”värdet” är högt eller lågt (eller – om högt/lågt ej går att applicera – stort 
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eller litet, gynnsamt eller missgynnande eller liknande), varpå en motivation ska ges till varför så 
är fallet. Detta för att kunna matcha värdena till vad teorin ger för strategier. 

5.5.1 Beskrivning 

I detta ben ska leverantörsrelationen beskrivas enligt interaktionsmodellen. Målet med detta är att 
förstå relationens nuvarande funktion, snarare än att ge upphov till en rekommenderad strategi. 
Vi rekommenderar att börja med detta ben, eftersom det ger förståelse för relationen innan 
strategiska val görs. Analysmodellen skulle dock fungera även om den behandlades i en annan 
ordning. Analysen enligt interaktionsmodellen utgörs av att vi undersöker de ingående 
parametrarna rakt av. 

• Vi börjar med Utbyte, och beskriver de fyra utbytesepisoderna. Dessa är ofta direkt 
påverkbara. I stort kan man säga att samarbetsstrategier gynnas av stort utbyte, och tvärt 
om. Speciellt kan man säga att: 

o Komplicerat produktflöde förespråkar ökat samarbete. 

o Samarbete förutsätter stort informationsutbyte och socialt utbyte. Finns ingen 
möjlighet att öka ett lågt informationsutbyte eller socialt utbyte, talar detta emot 
ett samarbete. 

• Därefter går vi till de mer långsiktiga aspekterna av relationen, det vill säga 
Anpassningar. Anpassningar leder till beroende. Armslängdsrelationer är riskabla för den 
part som gjort stora anpassningar, om inte den andra har gjort dem också. 

• Relationsatmosfären undersöks sen: samarbete/närhet, beroende och förtroende. 
Samarbeten och prispressande strategier baseras på att ett beroende finns hos 
leverantören. Utöver detta är förtroende viktigt för ett lyckat samarbete. 

• Sist kommer Nätverket. Nätverket är en nyckelaspekt här, och alla åtgärder som tas måste 
först utvärderas ur ett nätverksperspektiv. Vilka strategier som premieras eller 
omöjliggörs av nätverkets utseende ser olika ut från fall till fall, varför man för en given 
strategi själv måste avgöra huruvida den är lämplig eller ej. Till exempel kan en 
leverantörs starka bindningar till en konkurrent till Volvo Aero göra ett samarbete svårt. I 
andra fall kan goda kontakter mellan OEM och leverantör göra en nära relation lyckad. 

När dessa parametrar är beskrivna bör användaren försöka dra övergripande slutsatser om vad 
som har kommit fram. Finns några uppenbara brister, styrkor, hot eller möjligheter? Vad har 
Volvo Aero för möjligheter att påverka hur relationen ser ut, eller mer specifikt: Vilka parametrar 
kan Volvo Aero påverka i denna situation? 

De centrala begreppen som är viktiga att komma ihåg i sammanhanget är: 

• Kunden ses inte som den part som alltid har kontroll. 
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• Relationen styrs av båda företagen tillsammans genom intressen och beroenden. Det enda 
Volvo Aero kan sägas ha kontroll över är sina egna resurser och aktiviteter. 

• Vi undersöker en dyadisk relation, men denna är en del av ett större nätverk. Störst nytta 
av modellen får vi när vi förstår hela det relevanta nätverkets struktur. 

5.5.2 Klassificering 

Att använda klassificeringsverktygen i denna delanalys är väldigt rättframt, förutsatt att 
huvudparametrarna som utgör bedömningsgrunden kan ges ett värde. Med dessa värden ser man 
grafiskt i matrisen vilka strategier som rekommenderas men även styrkan i denna 
rekommendation. En position på linjen mellan två fält ger som bekant inga klara svar medan 
extremvärden omöjliggör andra strategier. Det spelar egentligen ingen roll i vilken ordning dessa 
teorier undersöks, men för att standardisera arbetsgången kan man följa den ordning vi har valt. 

Kraljic 

Vi börjar med att undersöka positioneringen i Kraljics matris. Inköpets betydelse och 
Försörjningsrisk bedöms efter en sammanvägning av de underparametrar som ingår i dessa 
huvudparametrar. Positioneringen ger då följande rekommendationer: 

• Icke-kritiska kvadraten : Hantera på 
det sätt som blir enklast för Volvo 
Aeros del. Strategiska samarbeten är 
inte aktuella. 

• Flaskhalskvadraten: Säkra först och 
främst tillgången oavsett om detta 
innebär ett högre pris. 

• Hävstångskvadraten: Maximera den 
egna vinsten genom att pressa priser. 

• Strategiska kvadraten: Strategiska samarbeten är rekommenderade i denna ruta. 
Beroende på maktbalansen ska vi försöka diversifiera, balansera eller utnyttja relationen. 

Filosofin bakom rekommendationerna är att undvika försörjningsrisk i så stor grad som möjligt, 
samtidigt som man söker att utnyttja sin köpkraft maximalt. 

Som ett ytterligare steg till detta bör vi undersöka möjligheterna till förflyttningsstrategier, då det 
ibland finns ett värde i en annan position i matrisen. Förflyttningsstrategier har sin grund i att 
man genom att påverka en eller flera parametrar kan påverka en huvudparameter tillräckligt 
mycket för att hamna i en gynnsammare kvadrat. Till exempel kan produktstandardisering eller 
en förbättring av marknadssituationen sänka försörjningsrisken. Produktstandardisering och så 
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kallad pooling – att samla så många inköp som möjligt hos en leverantör – kan öka inköpets 
betydelse. Produktstandardisering kan höja inköpets vikt genom att vissa produkttyper elimineras 
till förmån för en standardprodukt, vilket ökar inköpsvolymerna av denna standardprodukt. Man 
bör dock väga in hur stor denna potentiella ökning av inköpsvolymen faktiskt skulle bli när man 
avgör huruvida det får avsedd effekt. 

Gemensamt för relationer där inköpets betydelse är lågt är att strategier för att pressa priser inte 
är lämpliga, då det ofta inte är möjligt, eller ger för små vinster. Strategiska samarbeten är inte 
heller lämpliga. De är antingen ogenomförbara, eller så är de potentiella vinsterna låga jämför 
med resurserna som krävs. Tvärtom kan sägas gälla för relationer där inköpets betydelse är stort; 
pressade priser kan ge stora vinster, och samarbeten kan vara en god idé om det finns möjlighet. 

Relationer med låg försörjningsrisk ger möjlighet till konkurrensbaserade strategier, medan en 
högre försörjningsrisk försvårar detta avsevärt. Detta innebär även att högre försörjningsrisk 
försvårar prispressande strategier från Volvo Aeros sida. 

Bensaou 

Nu ska analysen enligt Bensaous matris genomföras. Genom att undersöka huruvida de 
investeringar som gjorts i relationen från respektive sida är höga eller låga, ges en positionering i 
matrisen. 

• Låst köpare inträffar främst när vi har få men starka leverantörer som besitter 
nyckelteknologi. Säljaren är inte beroende av leverantören. Operativa samarbeten kan 
fungera bra, men det är svårare med djupa 
strategiska samarbeten om till exempel 
produktutveckling. 

• Låst leverantör. Det är inte uttalat hur 
mycket samarbete som är lämpligt här, 
men beroendet av det köpande företaget 
ger köparen stor makt i relationen. 

• Strategiskt partnerskap. I denna ruta är 
strategiska samarbeten lämpliga, då 
investeringarna i relation har gjort båda 
företagen beroende av varandra. 

• Marknadsutbyte. Ingen av parterna har behövt göra större investeringar, och relationer på 
armslängds avstånd bör fungera bra. Det finns små incitament till att påbörja ett utökat 
samarbete. 

En viktig aspekt här är att ingen typ av förhållande nödvändigtvis måste vara dåligt. Alla 
relationstyper kan prestera bra om företagen inser sin situation och agerar därefter. 
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Man ska fråga sig om den relationstyp som gäller idag är den optimala. För att undersöka detta 
kan man jämföra relationen med den fördjupade beskrivning som kan hittas i kapitel 3.4.3. 
Stämmer inte dessa överens är det ett tecken på ett antingen under- eller överdesignat förhållande. 
I ett underdesignat förhållande har antingen inte tillräckliga investeringar gjorts eller mer 
samarbete behövs. I ett underdesignat förhållande gäller motsatsen. 

Höga investeringar från köparen talar emot en armslängdsrelation, och motverkar möjligheter till 
prispress. Höga investeringar från säljaren ökar möjligheten till prispress, och även möjligheten 
att öka samarbetet (men uttalar sig inte om huruvida samarbetet blir lyckat). 

Cox 

Vi ska nu bestämma positioneringen i Cox maktmatris. Denna ger inte i sig direkta 
rekommendationer, men maktbalansen är en mycket viktig faktor i många andra delar av 
analysen. Positioneringen ges som sagt av Marknadssituation, Attraktivitet, Beroende, Kostnader 
för att byta den andra parten, samt Informationsasymmetri. 

• Köpardominans. Köparen har makt-
övertaget i relationen och kan använda 
detta till att pressa priser eller påtvinga 
förändringar. 

• Leverantörsdominans. Leverantören har 
maktövertaget, är oberoende av köparen 
och kan därför ta ut högre priser. 
Köparen har ingen möjlighet att påverka 
detta. 

• Oberoende. Ingen av parterna har något 
direkt inflytande över den andre. 

• Ömsesidigt beroende. Parterna är beroende av varandra. Relationen är lämplig för jämlika 
strategiska samarbeten. 

Maktbalansen är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra möjliga strategier. En 
maktbalans till Volvo Aeros fördel ger mycket stora möjligheter. Den enda varningen vi måste 
utfärda är att många aspekter av en relation kan påverkas negativt om denna makt används på fel 
sätt. Ett maktunderläge omöjliggör prispress, samt försvårar leverantörsutveckling, SCM och ett 
framgångsrikt samarbete avsevärt. Ett högt förtroende kan till viss del kompensera för ett 
maktunderläge gällandes leverantörsutveckling och samarbeten, tack vare att den andra parten 
frivilligt kan vara intresserad av dessa möjligheter. Multisourcing kan också sägas vara utesluten 
vid ett maktunderläge (eftersom underläget inte skulle finnas om det fanns många andra 
leverantörer att välja på). 
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Som en avslutande analys av detta ben ska resultaten från de tre modellerna jämföras. Finns 
skillnader i rekommendationer från de olika modellerna. I så fall, vad kan de bero på? 

Om Kraljics matris har rekommenderat ett strategiskt partnerskap, går det med hjälp av den 
identifierade maktbalansen avgöra huruvida den rekommenderade strategin är att utnyttja 
relationen (vid köpardominans), balansera relationen (vid ömsesidigt beroende) eller differentiera 
(vid leverantörsdominans). 

Notera att utnyttjande av relationen (prispress eller styrning tack vare maktövertag) kan medföra 
negativa konsekvenser för företagens relationer i form av sämre moraliskt förtroende, 
missnöjdhet och allmänt mer spänd atmosfär, så man bör tänka efter ytterligare innan man 
applicerar denna strategi på en leverantör som ses som en bra och långsiktig samarbetspartner, 
även om det går. 

För att förklara detta kan vi visa följande tabell: 

Tabell 5.2. Kraljics strategier kombinerat med maktbalans 

Position Maktbalans Strategi 

> Utnyttja relationen 

< Differentiera relationen 

= Balansera relationen 

S
tr

at
eg

is
k 

0 - (Högst osannolik situation) 

> Pressa priser 

< - 

= - 

H
äv

st
ån

g 

0 Pressa priser 

> - 

< Säkra tillgången 

= Säkra tillgången 

F
la

sk
ha

ls
 

0 - 

> - 

< - 

= - Ic
ke

-
kr

iti
sk

 

0 Skaffa på enklaste sätt 

5.5.3 Relationsvariabler 

I detta sista ben, undersöks några ytterligare nyckelvariabler utifrån ett SCM- och 
nätverksperspektiv för att avgöra hur relationen strategiskt fungerar för de medverkande. 



94 (127) 

Relationsutfall 

I detta steg ska maktbalansen jämföras med hur företagen agerar idag. Agerandet kan vara allt 
ifrån bemötande och anpassning och bör vara något som är mer klart efter att ha analyserat de 
första två benen. Om aktörerna agerar i enlighet med maktbalansen och inga större problem finns 
i relationen gäller att relationen är anpassad. 

Om detta inte är fallet är relationen missanpassad. I detta fall tyder det på att fel 
relationshantering används och att den nuvarande strategin inte ger bästa resultat. Om det trots 
försök inte går att rätta till relationen då den andra parten inte anpassar sig till situationen kan 
relationen sägas vara missanpassad och dysfunktionell. I detta fall är inte relationen något att 
långsiktigt satsa på. 

Cox och SCM-metoder 

När vi sedan undersöker sourcingstrategi jämför vi företagets nuvarande sourcingstrategi med 
mängden resurser Volvo Aero avsätter till relationen och maktbalansen. Ur detta kan vi få reda på 
följande: 

• För att kunna bedriva leverantörsutveckling krävs stora resurser avsatta åt relationen och 
en maktbalans i favör till Volvo Aero. Detta betyder uteslutande även att single sourcing, 
eller möjligtvis dual sourcing, måste användas. Med multisourcing, med små resurser 
avsatta åt varje relation, försvinner möjligheten att aktivt bedriva leverantörsutveckling. 

• För Supply Chain Management krävs ytterligare resurser, då hela kedjan ska hanteras. 
Dessutom bör maktbalansen genom försörjningskedjan tillåta detta. För att ta reda på om 
så är fallet rekommenderar vi att använda Cox verktyg för att undersöka maktbalansen 
genom hela försörjningskedjan, samt undersöka vilken roll Volvo Aero respektive 
leverantören har i den aktuella försörjningskedjan. Små resurser eller dålig maktbalans 
förtar möjligheterna till att själv påverka värdekedjan. 

• För nära samarbeten krävs också höga resurser och single eller dual sourcing. En 
maktbalans som är jämn eller i Volvo Aeros favör är att föredra. I fallet med 
maktunderläge är även högt förtroende ett krav, men ingen garanti för att samarbetet 
fungerar. Högre förtroende ger på det hela taget ökade möjligheter till samarbete. Om ett 
maktunderläge råder och det nuvarande samarbetet är lågt, kan det vara svårt att få 
leverantören att vilja öka samarbetet, om inte leverantören har speciellt högt förtroende 
(särskilt kompetensbaserat) för Volvo Aero eller särskilda attraktivitetsfaktorer finns. 
Lyckas man med att öka samarbetet, ökar dock leverantörens beroende av Volvo Aero. 

Strategier för att pressa priserna syftar till att maximera det utvunna värdet ur försörjnings-
kedjan. Utvunnet värde är det som samtliga medverkande i en försörjningskedja inklusive kunden 
vill ha. Det handlar om att kunna ta mer betalt för sin del av flödet än vad som rent objektivt 
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skulle vara rättvist. I detta nollsummespel kan det vara allt ifrån råvaruproducenten till 
slutkunden som får detta värde som skulle ha kunnat tillfalla de andra medverkande i kedjan. Om 
vi antar att kostnaderna i kedjan är kända, och de inblandade företagen vill maximera det utvunna 
värdet ur kedjan, handlar det om att skaffa sig en position där man kan diktera villkoren för de 
andra. Nyckeln till detta är att ha ett maktövertag. Tillfaller detta maktövertag den andra parten, 
måste företaget anta en strategi där man accepterar vad som erbjuds. Notera att detta resonemang 
bygger på att båda inblandade prioriterar att maximera sin vinst på kort sikt, och utnyttjar sitt 
maktövertag. Vi åskådliggör detta i följande tabell: 

Tabell 5.3. Värdeutvinning och maktbalans 

Maktbalans Grad av samarbete Vem utvinner värde? 

> Avståndstagande eller 
samarbetande 

Köparen, genom fientlig strategi. Leverantören agerar 
icke-fientligt. 

< Avståndstagande eller 
samarbetande 

Leverantören, genom fientlig strategi. Köparen agerar 
icke-fientligt. 

= Samarbetande Jämlikt. Båda parter agerar icke-fientligt. 

0 Avståndstagande Jämlikt. Båda parter agerar fientligt. 

 
Som vi skrev i avsnitt 5.5.2, finns också alternativet att avstå från att utnyttja sitt maktövertag, 
och agera icke-fientligt trots att möjligheten finns till att pressa priserna. Detta kan göra 
relationen mindre spänd och öka det moraliska förtroendet, vilket kan vara bra för ett långsiktigt 
nära samarbete. 

Bara utifrån detta steg kan vi dra flera slutsatser om vilka strategier som fortfarande är möjliga. 

5.5.4 Lämplig strategi 

Nu återstår bara det sista och det slutgiltigt viktigaste steget: Att bringa samman de tre benen och 
komma fram till en slutsats som består i en eller flera lämpliga strategier. Redan innan vi började 
fanns ett antal tillgängliga leverantörsstrategier, och detta sista analyssteg syftar till att finna vilka 
av dessa strategier som är möjliga och lämpliga, detta ska sedan mynna ut i en rekommenderad 
strategi eller ge ett underlag för att välja en lämplig strategi. Detta gör vi genom att: 

1. Undersöka vilka leverantörsstrategier som under analysens gång har visat sig omöjliga 
eller svåra att genomföra. Utefter analysens gång har parametrar visat sig tala för eller 
emot vissa typer av strategier. Sammanställ dessa och undersök vilka strategier som på 
grund av detta gjorts omöjliga. Olika parametrar talar för eller emot strategier olika 
mycket, och en strategi som bara har någon parameter som talar mot den behöver inte för 
sakens skull göra strategin omöjlig. I dagsläget ligger det på användaren att bedöma varje 
parameters verkan. 
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2. Undersöka vilka strategier som de olika verktygen har pekat ut som lämpliga. Väg dessa 
mot varandra och prioritera dem efter hur attraktiva de verkar ut Volvo Aeros synvinkel. I 
dagsläget måste ett resonemang föras av användaren för att göra detta, men antalet olika 
utpekade lämpliga strategier är troligtvis lågt. Hur stora uppfattas fördelarna med olika 
strategier, och vilken typ av fördelar ger de? Hur svåra skulle strategierna vara att 
genomdriva, och hur mycket resurser skulle krävas? Jämför dessa strategier mot de 
undersökta parametrarna, och leta då efter parametrar som förespråkar vissa strategier. 
Detta kan ge en ledtråd till hur lätt det kan vara att genomdriva en strategi eller hur 
framgångsrik den kommer att bli. 

3. Det kan mycket väl hända att någon av de intressanta strategier som behandlats i steg 2 
ses som ogenomförbara på grund av parametrar som talar emot dem från steg 1. Undersök 
i detta fall möjligheterna att påverka de parametrar som hindrar strategin. Dessa 
parametrar kan både vara direkt och indirekt påverkbara, och hur detta fungerar beskrivs i 
kapitel 5.3. Detta kapitel ska dock ej ses som den enda sanningen – om det går att hitta 
och motivera att felen går att rättas till på ett annat sätt, är även detta välkommet. 

Efter detta steg står vi med de möjliga strategier som finns, de rekommenderade strategier som 
finns, samt eventuella sätt att uppnå en lyckad strategi om vissa av de motsägande eller neutrala 
parametrarna kan förändras för att därigenom att stödja strategin bättre. Som vi sagt tidigare så 
finns det inga perfekta strategier utan bara olika grader av lämplighet för den givna situationen. 

För att kunna identifiera lämpliga åtgärder återstår nu bara att välja den strategi man vill 
genomföra och jämföra denna med dagens agerande. Åtgärderna blir därför: 

1. Om den valda strategin matchar dagens – inga speciella. 

2. Om det är skillnad på den valda strategin och dagens agerande – åtgärder för att 
ändra strategin där den skiljer sig, till att överensstämma med den lämpliga. 

3. Om det är skillnad på den valda strategin och dagens agerande, och några 
parametrar hindrar den valda strategin från att genomföras – vidta åtgärder för att 
ändra de parametrar som hindrar strategin, följ sen punkt 2. 
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6 Analys av specifika leverantörsrelationer 

I detta kapitel redogör vi för applikationen av vår analysmodell på tre utvalda leverantörs-
relationer, och ger rekommendationer om lämplig strategi baserat på analysmodellens resultat. 

6.1 Empiri relation A 

Leverantören är ett konglomerat som producerar såväl gjutgods som skivsmiden för Volvo Aero. 
Företaget är en vertikalt integrerad företagsgrupp som via konsolidering och uppköp har nått en 
punkt där de äger och kontrollerar en stor del av sin egen försörjningskedja hela vägen från 
råvaror till komplexa produkter. Den totala omsättningen för företagsgruppen ligger på över fem 
miljarder dollar. Företagsgruppen är noterad på New York-börsen. Företaget och Volvo Aero har 
haft en relation i över 30 år. 

Företaget arbetar huvudsakligen inom strukturella gjutgods. Marknaden kan kategoriseras som en 
oligopolmarknad med tre större leverantörer. Dessa pressar inte varandra nämnvärt eftersom det 
inte råder ren konkurrens mellan företagen då de alla har olika specialiteter. 

En annan enhet inom företagsgruppen som säljer produkter till Volvo Aero arbetar inom smiden 
och gör roterande skivor. Detta är en högst komplicerad process där Volvo Aero saknar eget 
designansvar och därmed inte gör det första valet av vilken leverantör som skall användas för att 
tillverka dessa delar. 

Produkterna som företaget levererar har en extremt hög teknisk komplexitet. Enbart ett fåtal 
personer och företag vet hur man producerar denna typ av produkter med de krav som Volvo 
Aero ställer. De konkurrenter som ändå finns inom området har inte tillnärmelsevis en likvärdig 
kompetens inom samtliga områden som denna leverantör trots att de kan vara konkurrenskraftiga 
inom vissa segment. 

Produkterna är båda stora, dyra och tunga, vilket leder till höga logistiska kostnader. Däremot 
finns det en minimal risk för inkurans då produkterna produceras i små serier under lång tid till 
ett uppenbart behov. 

För leverantören utgörs Volvo Aeros beställande till en väldigt liten del av företagets totala 
omsättning.  Företagsgruppen är dock en decentraliserad organisation där varje enhet har ett stor 
eget ansvar vilket gör att för de enskilda enheter som Volvo Aero handlar emot kan deras andel 
av enhetens försäljning uppgå till en mer betydande andel. Av Volvo Aeros totala inköp står 
denna leverantör för en större andel och är företagets största enskilda leverantör. Av Volvo Aeros 
slutprodukt står inköpsvärdet för en stor struktur för 80-85 % av slutvärdet men för GEnx-
programmet enbart en något mindre del av slutprodukten. 
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Volvo Aero står för en betydande del av omsättningen för de underenheter av företaget som 
producerar Aero produkter. Volvo Aeros volym växer dessutom inom rätt typ av produkter som 
avdelningarna inom företag A vill producera till. 

Volvo Aeros ökade frihet från OEM (i fallet med GEnx) i form av eget leverantörsgodkännande, 
företagets högre profil som designpartner och det därmed medföljande ansvaret för större 
delsystem/komponenter ökar ytterligare företagets attraktivitet för denna leverantör. 

Leverantören har ett gediget tekniskt kunnande och är de enda som kan producera hela den 
mängd av produkter som Volvo Aero efterfrågar inom segmentet. De levererar i tid med klar 
dokumentation och god kvalitet hos sina produkter och kan leverera i de volymer som Volvo 
Aero efterfrågar. 

Volvo Aeros investeringar hos denna leverantör sträcker sig till att betala för de verktyg som 
används, då främst inom gjutgodssegmentet. Valet finns mellan att betala för verktygen direkt 
eller genom att betala ett högre styckpris under kontraktstiden, men normalt sett krävs att 
verktyget betalas av köparen innan produktionen påbörjas. 

Ett visst mått av anpassning finns i relationen, detta i form av personal specifikt avsatts till att 
arbeta specifikt mot denna leverantör. Volvo Aero arbetar som vi tidigare sagt med fasta 
leverantörsteam mot varje underleverantör.  

Personal besöker varandra från båda företagen en 4-6 gånger per år. Det tar lång tid för kontakter 
mellan företagen, något som förstärks av att det finns ett långt fysiskt avstånd mellan företagen. 
Även tidsskillnaden mot USA och framförallt då mot USA:s västkust, där tidsskillnaden uppgår 
till 9 timmar, påverkar utbytet mellan företagen. 

Något pågående kontinuerligt samarbete sker inte mellan företagen i nuläget, utan samarbete sker 
istället vid behov. Ett team av experter eller en enskild anställd åker då över för att under en 
tidsperiod arbeta med en specifik uppgift/produkt hos respektive företag. Företagen borde kunna 
samarbeta på fler nivåer än idag och djupare i det dagliga arbetet men idag sker detta samarbete 
bara när det är problem samt vid upphandling av en produkt. Strategiskt samarbete sker enbart 
gällande konstruktion där leverantörens kunskaper om materialet och produktionstekniken gör att 
deras input krävs för att de som designar komponenterna ska kunna skapa ritningar som går att 
producera. 

Det finns ett högt tekniskt förtroende i relationen. Beställda produkter kommer att kunna 
produceras med rätt dimensioner och kvalitet och de kommer att levereras enligt avtal. Dock 
finns det vissa problem i att få leverantören att göra något som inte står explicit uttalat i avtalet. 
Volvo Aero kan inte räkna med att få en specialbehandling eller en hög prioritet på extra volym 
eller ytterligare konstruktionsändringar. 
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Ett vanligtvis opportunistiskt beteende från denna leverantör gör att det moraliska förtroendet i 
relationen blir lägre och därmed måste det mesta i relationen regleras i form av avtal. Dessutom 
finns det vissa brister i det relationsbaserade förtroende mellan de anställda hos företagen, även 
om det på personbasis finns relationer där ett gott förtroende finns.  

Nätverket som relationen är en del av är i detta fall tämligen okomplicerat. Det finns två 
ytterligare leverantörer som kan producera delmängder av produktfloran som denna leverantör 
kan leverera inom gjutgods, dock inte samliga produkter. I sin tur säljer leverantören till samtliga 
av Volvo Aeros konkurrenter inom större strukturer. I övrigt finns det inga andra ägandeband 
eller speciella kontakter med andra leverantörer, Volvo Aeros konkurrenter eller OEM. 

Leverantören och dess företagsgrupp är totalt sett viktigare för Volvo Aero än vice versa. 
Företagsgruppen vill å ena sidan gärna göra mer affärer med Volvo Aero, men kräver å andra 
sidan en god vinstmarginal på sin produktion och begär att Volvo Aero i sådana fall betalar detta.  

Informationsutbytet mellan leverantören och Volvo Aero kan även detta förbättras. Leverantören 
går inte med på att dela med sig av någon information gällande till exempel 
produktionsmöjligheter eller utveckling som inte är direkt nödvändig för att åtagandet ska vara 
genomförbart. Företagsgruppen delger mycket lite information på egen hand om den inte 
specifikt efterfrågas av kunden. 

Därmed blir relation idag en relation som hanteras på armlängds avstånd idag då inte rätt 
förtroenden finns för att kunna dela information och därmed samarbeta närmare. Det finns 
dessutom väldigt få alternativ till denna leverantör vilket gör att situationen i nuläget är tämligen 
låst även om en tanke om ett djupare partnerskap är något som diskuteras inom relationen (främst 
från Volvo Aeros sida) för att kunna lösa upp detta problem. 

Avtalen med företagsgruppen sker på 5 år eller mer, och inbegriper klausuler om sena och 
felaktiga leveranser eller defekter hos levererade komponenter. 

6.2 Analys relation A 

6.2.1 Beskrivning av relationen 

Interaktionsmodellen 

Utbytet kan beskrivas enligt: 

• Socialt utbyte: Det sociala utbytet ligger på en professionell nivå, men försvåras av 
tidsskillnaden. Vissa personliga kontakter finns. Det sker även regelbundna besök. 

• Informationsutbyte: Litet informationsutbyte, bara det nödvändigaste. 
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• Produktflödet utgörs av stora produkter som fraktas långt. Det finansiella flödet till 
leverantören är större än till de flesta andra leverantörer. 

 
På lång sikt har mycket få ömsesidiga anpassningar gjorts, och dessa ligger inom ramen för vad 
som är normalt, och företagen visar tveksamhet inför att binda sig närmare varandra i dagsläget. 

Närheten är låg, och samarbetet är inte långtgående. Det geografiska avståndet minskar 
möjligheterna med logistiska samarbeten, och då produktutveckling inte sker i relationen är inte 
heller samarbete kring detta aktuellt. Makt och beroende (undersöks mer ingående i följande 
kapitel) ligger till leverantörens fördel. Det finns vissa problem med förtroendet i relationen - 
något som kan bero på slutenheten, de kommunikationssvårigheter som finns och maktbalansen 
som ger leverantören fördelar i bland annat prisförhandlingar, även om Volvo Aero har hög tilltro 
till leverantörens tekniska kompetens. 

Interaktionsmodellen ger rekommendationer om att ett utökat socialt utbyte och 
informationsutbyte kan leda till ökat förtroende och i förlängningen till mer anpassningar, 
samarbete och därigenom ökad effektivitet. Att beroendet av Volvo Aero är mindre gör tyvärr att 
Volvo Aero idag har små chanser att styra förhållandet. Interaktionsmodellens syn på kontroll 
stämmer tydligt överens med den verkliga situationen. Leverantören kontrollerar sina resurser i 
relationen och håller Volvo Aero på armlängds avstånd, trots att Volvo Aero gärna skulle 
samarbeta mer. 

Nätverket är något som i detta fall kan utnyttjas. Leverantören många bindningar till en mängd 
företag gör att det har en stark ställning i nätverket. Storleken på leverantören och dess dominans 
av marknaden, gör den dock så pass dominerande att Volvo Aero har goda möjligheter till stöd 
från OEM när det gäller att utveckla alternativa leverantörer för att försöka bryta denna dominans 

6.2.2 Klassificering 

Kraljic 

• Inköpets vikt är mycket stort, där kostnaderna för de varor som köps från leverantören 
utgör stor del av värdet på den färdiga produkten. Volvo Aero är en värdefull kund för 
leverantören, vilket ökar Volvo Aeros inflytande något, men i relation till leverantörens 
storlek kan vi se att den skulle klara sig även utan Volvo Aero. 

• Det som gör att försörjningsrisken i detta förhållande ökar är främst 
marknadssituationen. Det finns inte en fullvärdig konkurrens Detta skapar ett beroende, 
som leverantören kan utnyttja. Risken att leverantören går i konkurs är minimal, vilket 
minskar försörjningsrisken något. Försörjningsrisken ökar dessutom på grund av de dyra 
och stora produkterna som kostar mycket att frakta, stigande titanpriser, samt de 
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kostnader som finns för leverantörsbyte. Inkuransen har en för låg nivå för att kunna 
påverka försörjningsrisken. 

 
 Figur 6.1. Relation A:s positionering i Kraljics matris 

Leverantören är en strategisk leverantör till Volvo Aero, vilket innebär att stora resurser ska 
läggas på denna relation. Kraljics matris säger att man bör inleda ett strategiskt nära samarbete 
här, med den bästa leverantören som kan hittas. En ogynnsam maktsituation ger rådet att försöka 
vidta åtgärder för att jämna ut maktbalansen. 

Bensaou 

Ingen av parterna har gjort stora mjuka investeringar i förhållandet. De resurser som har avsatts 
är de normala - resorna är de enda som är något förhöjda. Inga djupare band har knutits. Den 
substantiella investering som gjorts är i verktyg, något som Volvo Aero står för. Sammantaget 
har Volvo Aero investerat mer i relationen än leverantören, och är därför mer låst samtidigt som 
överföringskostnaderna vid ett leverantörsbyte är höga. De längre avtalen och den rådande 
marknadssituationen spär på denna låsning. Detta reflekteras i observationen att leverantören 
gärna gör affärer med Volvo Aero, men har ett krav på vinstmarginal som de inte avstår från. 
Sammantaget stämmer beskrivningen av en låst köpare i kapitel 3.7.2 i referensramen väldigt väl 
överens med beskrivningen av relationen med denna leverantör, med skillnaden att viss 
informationsasymmetri råder då leverantören ogärna delar med sig av information. 
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 Figur 6.2. Relation A:s positionering i Bensaous matris 

Med den tidigare beskrivningen av relationen i åtanke kan vi konstatera att förhållandet inte är 
överdesignat utan, om något, underdesignat. Detta är dock inget vi kan säga med säkerhet, då vi 
inte i nuläget vet hur mycket resurser som behöver avsättas för att upprätta ett optimalt 
förhållande. Ökad informationsdelning, främst från leverantörens sida, är önskvärt. 

Cox 

Volvo Aero har höga kostnader för leverantörsbyte, svår marknadssituation samtidigt som 
leverantören inte har lika höga kostnader för byte av köpare och vissa fördelar genom 
informationsasymmetri, vilket talar för leverantörsdominans. Vissa element talar dock till 
köparens fördel. Exempelvis är varorna som leverantören producera väldigt kundspecifika, även 
om detta kan påverkas om OEM väljer att låta en konkurrent till Volvo Aero tillverka de 
efterfrågade komponenterna. Volvo Aero står för mycket liten del av leverantörskoncernens 
totala försäljning, men relativt stor andel inom de aktuella verksamhetsområdena vilket borde 
kunna utnyttjas då enheterna konkurrerar internt. Att Volvo Aero vinner order genom sin 
tekniska expertis gör dem dessutom relativt attraktiva. Sammantaget är Volvo Aero mer beroende 
av leverantören än tvärt om, och följande position i maktmatrisen kan identifieras: 
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 Figur 6.3. Relation A:s positionering i Cox maktmatris 

Enligt Cox är ett maktunderläge en ofördelaktig situation, där gynnsamma strategier ofta inte är 
möjliga, och dessa ska undvikas om möjligt. Bensaous ansats är snarare att relationen kan 
fungera bra under rätt förutsättningar. Det är svårt att ta ställning till vilket som stämmer, men de 
andra teorier som vi valt som behandlar ämnet menar att detta är en situation som företaget ska ta 
sig ur, och det blir även vår mening i detta fall. 

6.2.3 Relationsvariabler 

Maktbalans, beroende och förtroende 

Att leverantören har ett maktövertag i förhållandet begränsar Volvo Aeros handlingsmöjligheter. 
Man tvingas anta en icke-fientlig inställning trots att leverantören antar en fientlig8 inställning 
och håller Volvo Aero på armslängds avstånd. Detta rimmar illa med den strategiska 
positioneringen som gör gällande att ett strategiskt samarbete är det lämpliga arbetssättet. Teorier 
säger att bäst chans för ett lyckat samarbete finns om maktbalansen är jämn och förtroendet är 
stort, vilket inte är fallet här. 

                                                   

8 Det bör poängteras att fientlig i sammanhanget innebär att leverantören  maximerar det värde de kan utvinna i 
kedjan, till skillnad från Volvo Aeros icke-fientliga inställning, som innebär att de inte har möjligheten att göra detta. 
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Relationsutfall 

Båda parter verkar inse hur maktbalansen fungerar, och anpassar sig till detta. Att relationen 
enligt detta kan anses vara anpassad, innebär dock inte att den behöver vara optimal ur Volvo 
Aeros synvinkel. Vi menar att denna relation t.o.m. är mycket problematisk för Volvo Aero då 
det inte finns några enkla metoder för åtgärda denna relation. 

Sourcing 

I dagsläget är endast single sourcing möjlig på många av leverantörens produkter, och inga 
tillräckligt goda substitut finns. Leverantören är måhända den bästa som finns, men djupare 
samarbete är ingen möjlighet i nuläget, eftersom leverantören inte ser något större skäl till detta. 
Relativt mycket resurser läggs på relationen i enlighet med att inköpet är mycket viktigt, men 
proaktiva strategier kan trots det inte användas på grund av maktbalansen. 

6.2.4 Lämplig strategi 

Det finns i detta skede två vägar att gå med denna relation: antingen kan felen försöka rättas till 
för att främja ett samarbete, eller så ska en förflyttningsstrategi appliceras med målet att flytta 
leverantören eller produkterna till hävstångskvadranten i Kraljics matris. För att incitament ska 
ges till samarbete, måste Volvo Aero öka sitt inflytande (leverage) över leverantören. Ett 
rättframt sätt att öka inflytandet är genom ökade köpvolymer. Till exempel genom så kallad 
pooling, att lägga så stor del av de inköp som görs idag på en leverantör, kan detta åstadkommas, 
men med medföljande risker. Förtroendet måste också öka, vilket kan ske till exempel genom 
bättre socialt utbyte. 

Om Volvo Aero istället ska försöka sig på en förflyttning till hävstångskvadranten, måste en 
drastisk minskning av försörjningsrisken ske. En stor del av försörjningsrisken ligger i 
produktens beskaffenhet, och kan ej påverkas. Det som teoretiskt sett är möjligt är snarare att 
påverka marknadssituationen, till exempel genom leverantörsutveckling. Om riskerna sprids 
genom köp från flera leverantörer, kan både beroendet av leverantören minska och konkurrensen 
bli högre på grund av de växande konkurrenterna. Ett viktigt verktyg för att öppna upp 
markanden är från Volvo Aeros sida att själva kunna kvalitetsgodkänna leverantörer, då det finns 
ett antal företag som rent tekniskt klarar att tillverka de varor som Volvo Aero efterfrågar (eller 
skulle kunna lära sig, med rätt hjälp), men som inte kan användas då de ej är godkända för 
aerotillverkning. 

Att enligt Kraljics rekommendationer öka samarbetet kan endast fungera om förhållandet öppnas 
upp och mer förtroende skapas, med mer beroende från leverantörens sida. Att öka köpvolymer 
utan att rätta till de brister i förtroende och öppenhet som finns anser vi vara riskabelt och 
rekommenderar det inte. Relationens nuvarande form kan dock ses som fungerande. Bensaous 
matris menar att relationen redan idag kan fungera på ett så bra sätt som går under rådande 
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förhållanden, men menar att informationsdelningen bör ökas. Detta kan vara ett första steg till 
ökad öppenhet och ökat förtroende. 

Relationen kan närmast beskrivas som en operativ allians, där företagen gör återkommande 
affärer, men verkar på armslängds avstånd till varandra. Eftersom Volvo Aero på grund av 
leverantörens dominans kan vara tvungna att acceptera de villkor som ställs, försöker Volvo Aero 
att hålla sig öppna för alternativa anskaffningssätt på sikt. 

Kan relationens betydelse minskas är detta något som bör eftersträvas, speciellt om det bedöms 
att det nuvarande förhållandet inte kan förändras. Det arbetssätt som Volvo idag arbetar med i att 
hitta och utveckla substitut och därmed skapa konkurrens och en bättre maktbalans mot 
leverantören tycker vi därför är mycket lämpligt. 

Konsekvenserna av dessa val måste även betraktas ur ett nätverksperspektiv. En minskning av 
relationens betydelse är något som även intresserar OEM, och stärker dessutom bindningarna till 
andra leverantörer, och är samtidigt en förflyttning till en mer aktiv roll i försörjningskedjan. Att 
istället öka samarbetet med leverantören kan istället få konsekvenser som försvagade bindningar 
till andra leverantörer. Hur den totala positionen i nätverkets skulle påverkas av detta är dock 
svårt att uttala sig om. 

6.3 Empiri relation B 

Företaget ägnar sig åt alla former av plåtbearbetning och svetsning. Volvo Aero köper mer än 
200 detaljer från företaget samtidigt som Volvo Aero även själva gör vissa processteg åt denna 
leverantör. Företaget står för mindre än en procent av Volvo Aeros totala inköp. 

Företaget var tidigare en del av Volvo Aero, men knoppades av 1997 och tog då med sig hela 
Volvo Aeros produktionsutrustning för plåtbearbetning och hantering. I och med detta fick 
företaget även ansvaret för Volvo Aeros samtliga hantering av plåt, och gör såväl inköp som 
lagring av den plåt som sedan ska användas av Volvo Aero. Företaget fick då fortfarande 
merparten av sina uppdrag från Volvo Aero, men sedan dess har företaget blivit uppköpt av en 
stor europeisk teknikkoncern och ingår idag som en del av koncernen och gör numera en mängd 
produkter för andra koncernföretag. 

Företagets produktion har en varierande teknisk komplexitet. Den tredjedel av inköpen som 
består av provplåt har en låg komplexitet och de sammansatta system och avancerade 
plåtkomponenter som utgör upp emot 20 % av Volvo Aeros inköp har en väldigt hög 
komplexitet. De resterande komponenternas komplexitet ligger mellan dessa extrempunkter. 
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Då företaget är beläget inom närområdet, är de geografiska avstånden är obefintliga innebär det 
att den logistiska komplexiteten i relationen är förhållandevis låg. Lillebrorsyndromet 
komplicerar dock samarbete något. 

Volvo Aero är attraktivt att arbeta med för leverantören då företaget har en god teknisk 
kompetens och är anpassad till Volvo Aeros produktionsprocess. Detta är logiskt då företaget 
använder den utrustning de övertagit från Volvo Aero. Dessutom gör det faktum att Volvo Aero 
producerar vissa produkter som leverantören använder mot andra kunder, att det finns en hög 
grad av goodwill i relationen och en ömsesidighet mellan företagen. 

Leverantören är i sin tur attraktiv för Volvo Aero att arbeta med då den håller en god prisnivå, 
ligger geografiskt väldigt nära, har god kompetens inom plåt och samtidigt är en del av en större 
koncern som har större produktionsvolymer och egna teknologier samt som i framtiden kan vara 
intressanta att arbeta närmare med på andra områden. Närheten gör att leverantören kan hålla en 
väldigt låg ledtid mot Volvo Aero samtidigt som produktionsvolymen gör att leverantörens 
produktionskostnader kan hålla sig konkurrenskraftiga. 

Volvo Aero har gjort egna anpassningar å leverantörens vägnar då företaget har investerat i 
kapacitet inom plasmasprutning för att även kunna hantera leverantörens andra produkter som 
inte köps direkt av Volvo Aero. Ett slags motköp sker mellan företagen där en stor andel av det 
som köps in av leverantören i sin tur säljs tillbaka i form av plasmasprutning av detaljer som 
sedan leverantören kan sälja vidare till sina kunder. 

Utbytet av produktionsprocesser kompletteras även med ett utvecklingsutbyte där leverantörens 
kompetens inom plåtområdet används av Volvo Aero i sin egen design och utvecklingsprocess. 
Tidigare Volvo Aero-kompetens innehas nu av leverantören, och denna kompetens har åter börjat 
spela en allt viktigare roll för Volvo Aero, då de gärna ser att fabricerade komponenter kan ta 
över vissa roller från gjutgods, vilket gör att samarbetet med leverantören kan fördjupas 
ytterligare. Detta är ett led i Volvo Aeros strategi att bli designansvariga komponenttillverkare 
med nära OEM-samarbete. 

Utbytet av produktionsprocesser kompletteras även med ett utvecklingsutbyte där leverantörens 
kompetens inom plåtområden används av Volvo Aero i sin egen design och utvecklingsprocess. 
Detta arbete kan dock fördjupas ytterligare då Volvo Aero gärna ser att fabricerade komponenter 
kan ta över roller som gjutgods tidigare haft. 

Då mycket av leverantörens personal tidigare var anställda hos Volvo Aero är det väldigt lätt för 
företaget att kommunicera med leverantören, och företagen besöker varandra regelbundet 
veckovis. Det finns en hög grad av informellt samarbete, både socialt och informationsmässigt. 
Detta för med sig mycket gott, men även en hel del negativa konsekvenser då inte rätt kanaler 
används för kommunikationen. De rutiner som normalt sett skall följas vid beställning kan ofta 
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åsidosättas då kontakter sker på flera nivåer mellan företagen med en minimal styrning uppifrån. 
Detta gör att uppföljning och hantering av kompletteringar av en order blir svår att genomföra.  

Det finns en hög grad av förtroende i relationen. Efter lite initiala problem med att skilja 
företagen åt efter delningen finns det idag ett högt tekniskt såväl som moralbaserat och socialt 
förtroende mellan företagen. 

Leverantören har få kopplingar mot andra företag inom flygindustrin. Förutom ett marint 
samarbete med Rolls Royce där de är kvalitetsgodkända finns inga övriga kopplingar. Det finns 
en handfull konkurrenter, huvudsakligen i USA, som har motsvarande kompetens som 
leverantören men har lite olika nischer. 

Leverantörsrelationen fungerar i grunden bra, men det finns fortfarande områden där det finns 
utrymme för vidare utveckling för ännu bättre funktion. 

Strategiskt är leverantören en utvecklingspartner till Volvo Aero då det finns goda och korta 
kommunikationsvägar vilket gör företagen kan göra omfattande testning gemensamt. Volvo vet 
att Leverantören kommer att bygga ut och utveckla sig i framtiden och det finns en god grad av 
både informationsdelning och utbyte mellan organisationerna. 

Företaget arbetar med informella avtal på 2-3 år med avrop utan något fast prisavtal.  

6.4 Analys relation B 

6.4.1 Beskrivning av relationen 

Interaktionsmodellen 

Utbytet kan beskrivas enligt: 

• Socialt utbyte: Det sociala utbytet är omfattande. Det finns personliga kontakter inom 
företaget. Många anställda känner varandra på ett personligt plan. 

• Informationsutbyte: Mycket informationsutbyte sker. Tyvärr gör information på det 
informella planet, att det kan vara svårt att veta vilken information som egentligen är 
tillförlitlig. 

• Produktflödet är mer komplicerat än med många andra leverantörer, då det kan hända att 
varor skickas fram och tillbaka flera gånger. Företag B är både en kund och leverantör 
samtidigt. 
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Ömsesidiga anpassningar har funnits sen relationens start, och har sedan fortsatt. En bidragande 
orsak är produktflödena fram och tillbaka, där tillverkningsprocesser påverkas. Volvo Aero har 
dessutom köpt in en speciell maskin med syfte att kunna serva denna leverantör. 

Närheten till B är relativt hög, och samarbete finns. Det korta geografiska avståndet ger goda 
förutsättningar för nära samarbete och informationsutbyte. Volvo Aeros designansvar möjliggör 
produktutveckling med leverantörsinblandning. Historiskt har makten legat i Volvo Aeros favör, 
och leverantören har setts om en lillebror, men efter ägarbytet börjar detta ändras. Det ömsesidiga 
förtroendet är stort på samtliga nivåer. Tidigare Volvo Aero-kompetens ägs nu av leverantören, 
och denna kompetens har åter börjat spela en allt viktigare roll för Volvo Aero, som ett led i deras 
strategi att bli designansvariga komponenttillverkare med nära OEM-samarbete. 

Volvo Aero har varit den viktigaste aktören i leverantörens nätverk, och det finns fortfarande 
mycket starka band företagen emellan. Koncernen som nu äger leverantören har i detta hänseende 
kompletterat och ersatt Volvo Aero samt byggt ut leverantörens nätverk och resurser. 
Leverantören har inom flygindustrin inget betydande eget nätverk. 

6.4.2 Klassificering 

Kraljic 

• För leverantören är Volvo Aero en betydande kund med inflytande, men av Volvo Aeros 
totala inköp står leverantören för en mycket liten del, men spås öka i framtiden. 
Produkternas varierande natur gör att vissa av Volvo Aeros inköp utgör en stor del av 
produktens värde, medan andra är i princip obetydliga. Det som i sammanhanget är 
intressant är de mer avancerade produkterna. Sammantaget är inköpets vikt relativt högt. 

• De komplicerade produkterna har högre försörjningsrisk än de enkla, som kan köpas från 
flera leverantörer. Det finns även andra kvalitetsgodkända leverantörer som klarar att 
leverera även de mer komplicerade produkter, men inte i närområdet. Totalt sett är 
försörjningsrisken något högre än det normala, men avsevärt lägre än för relation A. 



109 (127) 

 
 Figur 6.4. Relation B:s positionering i Kraljics matris 

Enligt Kraljic bör Volvo Aero även i detta fall anta en samarbetsinriktad strategi. Därtill finns 
rekommendationen att antingen balansera, differentiera eller utnyttja relationen. Att utnyttja 
situationen skulle innebära att använda de maktmedel som finns till att styra relationen dit Volvo 
Aero vill ha den, och är vad som rekommenderas om ett maktövertag finns. Alternativet är en 
balanserad relation där besluten växer gemensamt. 

Några förflyttningsstrategier är inte aktuella, då vi bedömer att positioneringen i matrisen redan 
är gynnsam. Genom att använda flera leverantörer till de mer avancerade komponenterna skulle 
försörjningsrisken kunna minskas och leverantören skulle då hamna i hävstångskvadranten. Detta 
skulle minska beroendet och ge konkurrens, men även riskera den nära relationen till 
leverantören som finns idag. Eventuella skalfördelar skulle dessutom gå förlorade och en större 
del av varorna måste fraktas långa sträckor och logistiska och administrativa kostnader skulle 
komma att öka. 

Bensaou 

Investeringar har gjorts i maskiner från Volvo Aeros sida, och samtliga maskiner i leverantörens 
ägo kan sägas från början vara helt anpassade till Volvo Aero. Det har gjorts större anpassningar i 
vidkommande processer och rutiner, vilket sammanflätar företagen. De investeringar som gjorts 
från båda parter gör sammantaget att relationen positioneras som ett strategiskt partnerskap, och 
överensstämmer med hur strategiska partnerskap bör hanteras. Företagens avsatta resurser verkar 
stämma överens med vad som utförs i relationen, men ett resursintensivare samarbete bör inledas 
om planerna på segmentets utökning ska realiseras. 
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 Figur 6.5. Relation B:s positionering i Bensaous matris  

Cox 

Volvo Aero har inte nödvändigtvis höga kostnader för ett leverantörsbyte, men investeringar man 
redan gjort skulle förlora sitt värde. Det finns både fler köpare och säljare än i fallet med relation 
A. Leverantören har inga fördelar genom informationsasymmetri. Leverantörens kompetens 
ligger nära Volvo Aeros, och de geografiska avstånden är små, vilket gör företagen attraktiva för 
varandra. Volvo Aero är dessutom länken till flygindustrin. Totalt sett finns ett ömsesidigt 
beroende, med en liten maktfördel till Volvo Aero. 
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 Figur 6.6. Relation B:s positionering i Cox matris 

6.4.3 Relationsvariabler 

Maktbalans, beroende och förtroende 

Att maktbalansen är en fördel för Volvo Aero ger i kontrast till förra fallet inte en begränsning, 
utan snarare valmöjligheter. Frågan är hur pass nära Volvo Aero ska lägga sig leverantören, hur 
mycket resurser som ska investeras och hur ingående samarbetet ska vara. 

Relationsutfall 

En intressant detalj gällande relationen är att trots att båda parter är anpassade till maktbalansen, 
finns ibland inställningen hos Volvo Aero att denna leverantör fortfarande är en intern avdelning 
som gör precis som Volvo Aero vill. Detta är inte fallet. Trots att problemet inte är stort, bör det 
uppmärksammas och rättas till för att inte ge problem i framtiden. 

Sourcing 

Volvo Aero använder sig av single sourcing gällande de flesta produkter som leverantören kan 
producera. Det finns dock alternativ om Volvo Aero skulle vilja lämna leverantören. Tack vare 
historiken i relationen, kompetensen, de smidiga kommunikationsvägarna och de korta avstånden 
finns ett relativt nära samarbete. 
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6.4.4 Lämplig strategi 

Att försöka sprida riskerna, utnyttja sitt maktövertag och pressa priserna är en strategi som vi inte 
rekommenderar då det verkar destruktivt mot ett förhållande som idag har ett värde. En utökad 
affärsverksamhet, med djupare samarbete ser vi som ett intressant projekt, om bara det kan 
bekräftas att leverantören kommer att fortsätta sin nuvarande verksamhet även på lång sikt. Att 
Volvo Aero gör sig mer beroende av leverantören är inget stort problem när leverantörens 
beroende samtidig ökar om det dessutom ger incitament till effektiviseringar och värdeskapande 
för Volvo Aeros del. Utöver attityden och den ofta ostrukturerade kommunikationen finns 
egentligen inget i relationen som måste åtgärdas, och den kan i princip få fortgå i sin nuvarande 
form. 

Nätverkseffekter av olika strategiska val är i detta sammanhang mycket små, då inte leverantören 
har starka bindningar med andra större aktörer. 

6.5 Empiri relation C 

Vi studerar här relationen till två företag, för att relationen till dem och företagen själva på många 
sätt är lika, och ingår i samma grupp av företag. Båda leverantörerna är företag i Sydeuropa. De 
är nya för Volvo Aero (sen 2 år), och arbetet med dem började med den nya GEnx-motorn. 
Leverantörerna används uteslutande till denna motor. Det mindre företaget är ett gammalt, 
familjeägt företag med ca 60 anställda, och har på senare år gjort stora omstruktureringar, sålt av 
delar och satsat på sin kärnkompetens inom utvecklingsdetaljer och små serier. Sonen i familjen 
är utbildad i USA och har jobbat mycket med amerikanska företag, särskilt inom flygindustrin. 
Volvo Aero använder dessa till maskinbearbetning av gjutgods (tillverkade av titan eller 
aluminium), men köper även plastdetaljer till GEnx-motorn. Den andra leverantören är lite större, 
med 200 anställda. De är ännu mer specialiserade på maskinbearbetning. De är för närvarande 
under uppbyggnad. 

Inom det inköpssegment där de båda företagen verkar (maskinbearbetning) råder relativt god 
konkurrens. Volvo Aero har själva lyckats få dessa leverantörer kvalitetsgodkända. Detta har 
varit möjligt eftersom Volvo Aero själva äger designen på de produkter som bearbetas av 
leverantörerna. Kompetens att utföra dessa bearbetningar finns hos Volvo Aero, men det har lagts 
ut på tredje part av ekonomiska skäl. Produkterna passar ej i Volvo Aeros kärnsortiment, och 
kostnaderna blir lägre när de tillverkas av specialiserade företag. 

Den tekniska komplexiteten hos produkterna är medelstor. Produkterna är inte okomplicerade, 
men Volvo Aero köper många mycket mer avancerade produkter. Produkterna utgörs av mest 
små detaljer. Prisbilden varierar de dyraste kostar ca €2000. 
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Leverantörerna är mycket lika i många aspekter, har vissa kontakter med varandra och ingår i 
samma kluster av företag. Detta kluster utgörs av ett flertal mindre företag där alla har sin egen 
nisch. De är organiserade för att genom samarbete istället för konkurrens kunna täcka ett större 
verksamhetsområde med högre effektivitet, och därmed konkurrera med större företag. 

Volvo Aero är attraktiva att ha som kunder tack vare sin tekniska kunskap, och att de är ett stort 
företag som köper mycket. Goodwill tack vare Volvo Aeros varumärke hjälper det egna ryktet. 
Volvo Aero har mest ekonomiska intressen. Man vill köpa en högkvalitativ produkt i rätt mängd 
och rätt tid, till en acceptabel kostnad, och dessa företag klarar det. När dessa nu är 
kvalitetsgodkända är de extra attraktiva att fortsätta arbetet med. Det nya området med 
plastdetaljer gör speciellt den mindre leverantören intressant för framtiden. Att företagen ligger 
relativt nära innebär billigare transporter, snabbare leveranser och bättre kommunikationer. 
Leveransprecisionen hittills är över förväntan. 

För att kunna tillverka de varor som Volvo Aero efterfrågar, måste ett verktyg köpas, vilket 
kostar ½-1 miljon SEK. Detta betalas direkt eller som en del av produktpriset. Kostnader för att 
upprätta relationen var speciellt hög i detta fall på grund av det kvalitetsgodkännande som 
behövde genomföras, vilket inkluderar bland annat inspektion samt modifiering av processer och 
tillverkningsmetoder. I övrigt har Volvo Aero undvikit substantiella investeringar. Den större 
leverantören har investerat i en stor och dyr maskin för att kunna leverera till Volvo Aero, något 
de inte skulle ha gjort annars. Denna maskin skulle dock kunna användas till att serva även andra 
kunder om de skulle förlora Volvo Aero som kund. 

Man utbyter mycket teknisk information, all produktinformation som behövs. Som ett exempel 
utbyts information om toleranser, för att kunna ge underlag för vilka designändringar som är 
möjliga. Det finns tydligt utmärkta roller på båda företagen, med upprepade kontakter med en 
och samma person. Utbyte sker på flera nivåer, beroende på hur viktigt meddelandet är. 

Förtroendet för leverantören är svårbedömt. Man har inte haft några problem med dem, men det 
bör beaktas att samarbetet ännu är i en tidig fas, och volymerna ligger inte så högt än. Det 
moraliska förtroendet för företaget är bra. Det finns inte heller några problem med det 
relationsbaserade förtroendet. 

De lite större och dyrare produkterna kan gå två per motor, men det varierar och det kan även 
vara runt tio stycken av de billigare produkterna. Leverantörerna står för mycket liten andel av 
Volvos totala inköp, och mycket liten andel av det delsystem av GEnx-motorn som Volvo Aero 
levererar. Volvo Aero står för 5-10 % av leverantörernas totala försäljning. 

Kring utveckling pågår ett spontant samarbete. Volvo Aero äger designen. Leverantörerna 
tillverkar enligt ritningar, men ger även sina synpunkter på effektiviseringar som kan göras 
genom ändringar. Båda parter kan när som helst ta initiativ till att undersöka en eventuell ändring 
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i design eller process. Volvo Aero ser inte dessa leverantörer som en strategisk samarbetspartner i 
dagsläget, men arbetet med dem beskrivs som en intressant pilotverksamhet. Volvo Aero tycker 
att samarbetet med denna typ av leverantörer har en ökande betydelse. 

Företagen är även leverantörer till en större konkurrent till Volvo Aero, och var det redan innan 
de blev Volvo Aeros leverantörer. Via dem finns bindningar till OEM. Volvo Aero har förutom 
bindningar till leverantörerna kontakt med klustret som leverantörerna är en del av. De alternativa 
leverantörer som finns ligger främst i USA. Det finns även svenska företag som troligtvis kan 
tillverka produkterna, men det är inte kvalitetsgodkända. Det finns lite tätare bindningar mellan 
OEM och vissa konkurrenter till leverantörerna. 

Avtalen med leverantörerna är på 4 år. Köpvolymer regleras i dessa avtal. Dessa kan vara fasta 
eller prognostiserade. 

6.6 Analys relation C 

6.6.1 Beskrivning av relationen 

Interaktionsmodellen 

Utbytet kan beskrivas enligt: 

• Socialt utbyte: Fasta personer kommunicerar med varandra. Besök sker. I övrigt 
begränsat. 

• Informationsutbyte: Ingen begränsning i informationsutbyte. Både administrativ och 
teknisk information. utbyts 

• Leverantörerna utmärker sig inte nämnvärt gällande produktflöde eller finansiellt flöde. 

Leverantörerna har anpassat sin produktion till att passa Volvo Aero. Produkterna är 
specialtillverkade. Att det större företaget har investerat i en maskin för Volvo Aeros skull är ett 
till exempel på att företagen är i stånd att göra anpassningar. Volvo Aero har inte gjort 
nämnvärda anpassningar själva, men de har lagt ner resurser på att få leverantörerna 
kvalitetsgodkända. 

Närheten är medelstor och samarbete finns på det operativa planet. Båda parterna kan föreslå 
designändringar, tack vare Volvo Aeros designansvar. Inget av företagen är fullständigt beroende 
av den andre, då marknaden har god konkurrens, men båda parter har gjort substantiella 
investeringar i förhållandet. Då relationen är ny är förtroendet fortfarande under utveckling, men 
än så länge finns inga problem. 
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Volvo Aero är bland de viktigaste aktörerna i nätverket, men leverantörerna har även andra 
bindningar, speciellt med en av Volvo Aeros konkurrenter. 

6.6.2 Klassificering 

Kraljic 

• Andelen av produktkostnaden är relativt låg, och så även andelen av inköpskostnaderna 
för segmentet. 5-10 % av leverantörens försäljning är medelhögt, och vi gör därför 
bedömningen att inköpets vikt ligger runt mittenstrecket mellan lågt och högt, då detta 
inte klart kan avgöras.  

• Marknaden har god konkurrens. Kostnaden för att byta en leverantör är relativt hög, men 
det är genomförbart. Den tekniska komplexiteten på varorna är medelhög och den 
logistiska likaså. Sammantaget är försörjningsrisken strax under medel. 

 
 Figur 6.7. Relation C:s positionering i Kraljics matris 

Dessa leverantörer kategoriseras alltså som viktiga men icke-kritiska leverantörer eller mindre 
betydande hävstångsleverantörer. En minskning i inköpspris påverkar inte Volvo Aeros resultat 
nämnvärt, men att inte fästa någon större vikt vid inköpet kan anses vara felaktigt eftersom det 
ändå rör sig om viktiga delar i slutprodukten. 
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Bensaou 

Volvo Aeros investeringar ligger framförallt i kvalitetsgodkännandet, inklusive resor, upplärning 
och utvärderingar och justeringar i leverantörernas tillverkning och processer. Leverantörerna har 
å andra sidan gjort investeringar i anpassningar i produktionen, både i tillverkningsmetoder och i 
ett fall maskiner. Sammantaget menar Bensaou att förhållandet bör vara ett strategiskt samarbete. 

 
 Figur 6.8. Relation C:s positionering i Bensaous matris 

Här finns en intressant konflikt med Kraljics matris. Bensaou säger att vi bör ha ett strategiskt 
samarbete, där Kraljic anger en icke-kritisk produkt som ska anskaffas på enklaste sätt eller 
möjligtvis en hävstång. Anledningen till detta är att de mäter olika saker. Kraljic tar inte hänsyn 
till anpassningar och investeringar som redan är gjorda. Bensaou menar att på grund av dessa 
investeringar borde det finnas ett ömsesidigt beroende. Från vad vi kan se är investeringarna 
höga, men inte mycket höga, och ett taktiskt samarbete verkar vara tillåtet enligt båda 
modellerna. 

Cox 

Som vi redan konstaterat har ingen part någon direkt fördel av anpassningar och investeringar. 
Volvo Aero får ett svagt övertag tack vare att leverantörerna rent försäljningsmässigt är mer 
beroende av Volvo Aero än tvärt om. Leverantörerna har inga fördelar genom 
informationsasymmetri. Konkurrensen och antalet leverantörer på marknaden är en annan fördel 
för Volvo Aero, liksom att de är något mer attraktiva att ha som kund än företagen i fråga är som 
leverantör. Vi har därför totalt sett en fördel för Volvo Aero, vilket stämmer bra med det vi 
tidigare skrivit. 
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 Figur 6.9. Relation C:s positionering i Cox matris 

6.6.3 Relationsvariabler 

Maktbalans, beroende och förtroende 

Att maktbalansen ligger i Volvo Aeros fördel, samtidigt som förtroendet är högt, ger goda 
möjligheter till lyckade samarbeten om tillräckligt intresse finns av detta. Volvo Aero är än så 
länge relativt oberoende av dessa leverantörer, men det kan ändras vid storskalig produktion. 
Detta är inte nödvändigtvis negativt, eftersom ett potentiellt samarbete kan försämras om den 
köpande parten är för dominant. Volvo Aero skulle i dagsläget kunna utnyttja sin maktposition 
mer. 

Relationsutfall 

Båda parter är anpassade till maktsituationen, även om Volvo Aero inte till fullo utnyttjar den. 
Relationen upplevs även som väl fungerande. Totalt sett är relationen funktionell. 

Sourcing 

Volvo Aero använder sig i detta fall av dual sourcing om man inte ser dessa leverantörer som en 
enhet. Leverantörerna har olika nischer men liknande kompetens, och man har valt att använda 
dem båda då man tror att de ensamma inte skulle klara de framtida kvantiteter som fordras. 
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6.6.4 Lämplig strategi 

Om vi ser till Kraljics rekommendationer kombinerat med maktbalansen, skulle alltså Volvo 
Aero kunna använda sin maktställning till prispress, men som vi tidigare sagt är vinsterna på 
detta så låga att de inte står i proportion till konsekvenser som potentiellt sämre relationsatmosfär 
och sämre service. Att ett leverantörsbyte tar lång tid skulle dessutom kunna minska 
leverantörernas respons på det potentiella hotet. Ett utökat samarbete på den taktiska nivån skulle 
däremot kunna ge vinster i effektiviseringar inom andra områden, exempelvis effektivare 
processer, bättre produktionsplanering genom bättre information och prognostisering, eller 
effektivare logistisk hantering. 

Maktbalansen ger Volvo Aero möjlighet att påverka leverantören till samarbete. Leverantörerna 
kan även finna ett eget intresse av detta. Idag är relationen till synes god, och leverantörerna 
presterar bra. Eventuellt bör Volvo Aero avvakta en stund, låta förhållandet formas och se hur bra 
det fungerar med högre volymer. Ett djupare taktiskt samarbete kan sen inledas för att skapa 
ytterligare effektiviseringar. Produktutveckling kan ske tillsammans med leverantörerna om det 
bedöms att de kan tillföra viktig kunskap inom detta område. 
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7 Allmän analys av Volvo Aero 

I detta kapitel gör vi en generell analys av Volvo Aeros situation och strategi gentemot sina 
leverantörer utifrån de teorier som vi valt att basera analysmodellen på. Vi försöker även uttala 
oss om vilken övergripande strategi som rekommenderas enligt dessa teorier. 

Att göra en generell analys av Volvo Aeros leverantörsrelationer är en mycket svår uppgift. Det 
finns stor variation både i vilken typ av produkt som köps in såväl som i hur relationen ter sig. 
Vissa leverantörer har en strategisk betydelse för Volvo Aeros framtid medan den för andra 
enbart är en historisk parantes från en motorserie som det enbart produceras reservdelar för idag. 
Vad kan vi då utifrån vår valda analysmodell säga generellt om företagets nuläge då det finns en 
sådan mängd olika relationer som ingår i detta?  

Det vi kan göra för att få de nödvändiga data som behövs för vår analysmodell är att göra vissa 
generaliseringar kring Volvo Aeros leverantörsrelationer. De relationer som på ett avsevärt sätt 
skiljer sig från företagets huvudsakliga relationer väljer vi att inte ta med i den generella analysen 
även om de kan tas upp och analyseras specifikt enligt vår analysmodell. 

7.1 Nuvarande strategi för leverantörsrelationer 

7.1.1 Beskrivning av Volvo Aeros leverantörsrelatio ner 

Volvo Aeros huvudsakliga affär idag är att göra större strukturella delsystem för de tre stora 
motortillverkarna. Därav blir det lämpligt att enbart fokusera på de leverantörsrelationer som 
gäller nuvarande och framtida produkter inom detta område. Samtidigt finns det idag ett visst sätt 
som Volvo Aero vill arbeta på mot sina kunder. Företaget vill vara med och ta designansvar för 
större delsystem för att därigenom kunna specificera och utveckla unika lösningar samtidigt som 
det ger möjligheten att godkänna och ta med nya och andra underleverantörer som historiskt inte 
har kunnat arbeta mot flygindustrin. 

Denna strategi är en motreaktion mot den höga grad av konsolidering som har funnits i branschen 
där vissa underleverantörer har kunnat lägga en betydande del av ett produktsegment under sig. 
Därmed har underleverantören kunnat skapa en monopolsituation där underleverantörens makt 
gentemot Volvo Aero, men även mot de större motortillverkarna, har blivit så pass stor att de har 
kunnat ta ut väldigt höga marginaler. Dessa marginaler har i sin tur de andra företagen i kedjan 
stått för då slutpriset som flygbolagen/kunderna betalat inte har kunnat höjas i motsvarande grad. 

Volvo Aeros allt större fokus på att designa större delsystem ställer även större krav på företagets 
förmåga att samarbeta mot sina underleverantörer. Tidigare har Volvo Aero fått en färdig ritning 
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från motortillverkarna på de komponenter som ska ingå i det system som ska tillverkas och sedan 
har företaget fått arbeta mot motortillverkarnas designers för att godkänna designändringar och 
teknisk utveckling av ursprungsritningen. En tämligen låg grad av anpassning har krävts inom 
relationen då inget av företagen i relationen har behövt göra några större ändringar i sitt eget 
arbetssätt. Med ett eget designansvar måste Volvo Aero först utveckla och sälja in ett helt 
delsystem själva till motortillverkaren. För att kunna göra detta måste företaget använda sig av 
sina underleverantörer under detta arbete där dessa måste ge input på designen innan och under 
produktionen. 

7.1.2 Klassificering 

Med vilka typer av leverantörer ska då Volvo Aero ha en djupare relation? Vissa relationer 
kanske inte behöver detta nära men samtidigt dyra och komplicerade form av arbete. Bör de 
hanteras utan ska hanteras enligt ett ekonomiskt synsätt där inköpen ska ske så enkelt och billigt 
som möjligt? När vi med enligt Kraljics matris ser på typen av kategoriserar Volvo Aeros 
relationer anser företaget att flertalet produkter är ligger inom det strategiska området. Den bild vi 
får av företagets relationer är att 80/20 regeln stämmer även här där 20 % av relationsfloran kan 
sägas vara strategisk. Det finns dock en viss förskjutning till höger på försörjningsriskaxeln vilket 
gör att flertalet produkter hamnar inom flaskhals eller den strategiska kvadranten. 

Enligt Bensaou görs klassificeringen efter mängden specifika investeringar i relationen från de 
inblandade. Vi kan konstatera att Bensaous matris är en förenkling, som inte ser till alla för 
Volvo Aero relevanta faktorer såsom marknadssituation, kvalitetskrav och direktiv från OEM. I 
allmänhet uppvisar Volvo Aero en låg grad av specifika investeringar, vilket beror på att man 
undviker att knyta sig till en leverantör utöver det nödvändiga om inte speciella skäl finns. 
Samtidigt som företagets leverantörer inte heller för sin del gör några större åtaganden till att 
investera i relationen. Detta är enligt Bensaou ett tecken på lågt beroende, något som på grund av 
tidigare nämnda faktorer inte nödvändigtvis är fallet. De beroenden som vi kan utläsa enligt Cox 
maktmatris här är att företagets relationer i regel går mot oberoende förutom i de fall då 
leverantören har en sådan maktställning på grund av marknadssituationen, att Volvo Aero står i 
en stor beroendeställning mot denna leverantör. 

7.1.3 Makt och beroende i Volvo Aeros leverantörsre lationer 

Maktmässigt står Volvo Aero på många sätt inför en helt ny situation. När företaget tidigare var 
mer av en ren underleverantör eller i det militära fallet då merparten av den slutgiltiga produkten 
producerades internt var företagets mål att vara oberoende och i mycket självförsörjande. Detta 
möjliggjorde för företaget att arbeta mot samtliga tre motortillverkare samtidigt som de kunder 
arbeta som en självständig partner inom alla de otal olika konfigurationerna av samarbete som 
skedde mellan de olika företaget inom flygindustrin. Företaget följde vad vi skulle vilja beskriva 
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som en reaktiv strategi där möjligheter kunde uppenbara sig för Volvo Aero som företaget med 
sina specifika produkter och teknologi och finansiella resurser kunde ta vara på. Konsolideringen 
som har skett i branschen har dock inte Volvo Aero kunnat utnyttja till fullo då företaget inte har 
velat binda upp sig mot sina leverantörer och partners vare sig genom ägande eller att strategiskt 
satsa på en specifik leverantör inom varje segment. Därmed har företaget tvingats att reagera på 
uppkomna situationer som andra spelare i branschen har skapat och skapa strategier för att 
hantera relationen med dessa nya konstellationer snarare än att själva bygga upp sin position.  

Beroendemässigt så har Volvo Aero i mycket försökt att minimera både sitt eget beroende av en 
enskild leverantör genom att försöka bibehålla konkurrensen inom den typen av produkt såväl 
som leverantörens beroende av Volvo Aero som kund. Leverantören ska inte bli för beroende av 
företagets köpvolym och specifika produkter och samtidigt ska de inte bli så bekväma att de inte 
behåller sin konkurrenskraft och sin tekniska utveckling. Samtidigt ser ändå företaget nyttan med 
att singlesourca produkter inom vissa segment. För att undvika ett beroende i denna situation 
använder sig Volvo Aero av en lösning med flera leverantörer som var och en levererar olika 
delar men som skulle kunna producera varandras delar om behovet fanns. Ett antal tumregler från 
AB Volvos utvärderingsverktyg SEM finns som säger att Volvo Aeros inköp från en viss 
leverantör inte bör överstiga en viss procentsats av leverantörens försäljning samtidigt som en 
lägstanivå används för att förvissa sig om att volymen är tillräckligt stor för att företaget ska 
garanteras god service och prioritet hos leverantören. Volvo väljer därmed att samarbeta och 
försöka starta partnerskap med på många sätt stabila företag som då inte ska vara speciellt 
beroende av Volvo Aeros fortsatta orderingång. Tyvärr finns det där en risk att denna typ av 
leverantör får en dominerade ställning gentemot Volvo Aero och därmed inte kommer att fungera 
som en bra partner till företaget. En ovilja finns mot att skapa leverantörer med en för hög grad 
av beroende och därmed finns det väldigt få sådana samtidigt som det finns ett flertal leverantörer 
som Volvo Aero i sin tur är beroende av. 

7.2 Lämplig strategi för Volvo Aeros leverantörsrel ationer 

Den nya situation som Volvo Aero befinner sig i gör att kraven på såväl företagets nätverk som 
interaktionen i detsamma blir betydligt viktigare än tidigare. Från att tidigare enbart ha gjort ett 
rent produktutbyte måste företagets relationer innehålla fler dimensioner än tidigare. Socialt 
utbyte och informations utbyte krävs för att kunna samutveckla de produkter som numera krävs. 
Det ekonomiska utbytet som sker mellan företagen blir mer komplicerat då kostnaderna för 
design, utveckling och problemlösning skall spridas mellan företagen i relationen. Detta för med 
sig att företagen i en högre grad måste anpassa sig till varandra i relationen, vilket även påverkar 
relationsatmosfären, något som tas upp vidare när vi analyserar makt och beroendeperspektivet 
närmare. Situationen med större systemansvar som Volvo Aero står inför får konsekvenser för 
företagets nätverk och omgivning såväl som internt i företaget. Konkurrensen mellan 
försörjningskedjor som SCM-teorin beskriver får här en ännu större relevans och samtliga 
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dimensioner som Porter beskriver påverkas och inverkar på vad vilka handlingsmöjligheter som 
Volvo Aero har. 

Den ovilja som finns mot att skapa beroende leverantörer kan bygga på rädslan för att välja fel 
partnerföretag som inte klarar av att utvecklas enligt vad Volvo Aero efterfrågar. Detta är ett 
tankesätt som vi tror att företaget måste ändra på. Volvo Aeros nya roll som delsystemleverantör 
(eller Tier 1 för att dra parallellen till bilindustrin) bygger på att företaget genom sin ställning 
som den som gör såväl teknikval som val av leverantörer ska driva sin del av försörjningskedjan 
till att bli bättre än konkurrerande försörjningskedjor. Detta har enligt de SCM- och 
maktfördelningsteorier vi studerat konsekvensen att om Volvo Aero har makten och möjligheten 
att styra sin försörjningskedja till att ge egna fördelar så ska detta göras. På samma sätt som för 
Toyota och deras leverantörer är Volvo Aeros och de andra företagen i kedjans överlevnad 
beroende av att de gemensamt skapar ett större värde än konkurrerande kedjor. Att inte använda 
sig av detta beroende till att få fram de resultat som OEM efterfrågar förefaller konstigt. Då 
Volvo Aero är den som bäst känner till slutkundens efterfrågan och även är den som utvecklar 
och levererar systemet är det enligt oss givet att Volvo Aero är den som ska använda sina 
leverantörsrelationer till att försöka styra kedjan. Om något av de företag som finns med i kedjan 
inte lever upp till de krav som ställs är det på samma sätt Volvo Aero som får ta ansvar för att 
denna leverantör skall förbättras tills den uppnår dessa mål. Denna riktning kan även 
kompletteras med tanken att Volvo Aero även ska driva teknikutvecklingen i kedjan genom att 
involvera nya partners när det är möjligt och nödvändigt. Eller genom att starta upp och sedan 
avyttra (spin-off) nya leverantörer om marknaden ej tar risken att satsa på den produktion som 
Volvo Aero efterfrågar. 

Det tänkande som gör gällande att för stora beroenden inte är något som bör uppnås tror vi 
kommer från fordonsindustrin och AB Volvo. Fordonstillverkarna kan genom sin stora volym 
och prispress ha ett tillräckligt maktövertag för att få ut rätt fokus från sina underleverantörer 
samtidigt som de vid leverantörsbyte inte vill döda en underleverantör som kan behövas i 
framtiden. Där är dessutom de produkter som efterfrågas i regel enklare produkter utan de krav 
som ställs inom flygindustrin. Toyota har dock visat att det inte innebär en konkurrensnackdel att 
binda sig tätt mot sin försörjningskedja med single sourcing så länge det finns rätt typ av 
samberoenden och bindningar mellan företag. De prisskillnader som Toyota upplevde jämfört 
med att konkurrensutsätta leverantören var minimala mot de vinster som gjordes i teknik-
utveckling, anpassning och minskat krångel. I en sådan begränsad industri som flygindustrin 
finns det bara en viss mängd företag med rätt kompetens och godkännande så vid varje samarbete 
med en sådan leverantör finns redan en hög grad av leverantörsberoende. För att kunna få 
motsvarande beroende från underleverantörens sida tror vi att det krävs betydligt större insatser 
för att skapa både det beroende såväl som det förtroende som krävs för att balansera detta. Såväl 
större volymer, utökat designansvar och gemensam teknikutveckling/utbyte, personalutbyten och 



123 (127) 

även korsägande (även om detta inte är fokus på rapporten) kan vara sätt att gå för att skapa den 
typ av ömsesidigt samberoende som gett Toyota framgång. 

Den enda invändningen som vi kan ha mot detta är att flygindustrins teknikutveckling skulle vara 
så snabb jämfört med bilindustrin att det inte är möjligt att arbeta fasta underleverantörer. I det 
fallet skulle det vara så att existerande leverantörer inte kan använda den nya teknik som 
efterfrågas utan att nya företag eller partnerskaps koalitioner måste till av detta skäl. Vi anser inte 
att så är fallet och därmed tror vi att generellt ett tätare samarbete och leverantörsutveckling är att 
föredra. 
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8 Slutsatser 

Det vi kunde utläsa från de tre typfall där vi applicerar vår modell var att den överrensstämde 
med verkligheten till en god grad. De resultat som modellen uppvisade i fallen är enligt oss nära 
den bild som vi fick av relationen från Volvo Aeros personal, samtidigt som den ger indikationer 
om lämpliga strategier för relationen, som inte använts tidigare. 

De resultat som modellen ger stämmer in på de tankar kring dessa relationer som vi och Volvo 
Aero har diskuterat under arbetet, och dessa skulle företaget kunna använda som strategier direkt. 
Det finns även fall då modellen visar på nya sätt att se en lösning. Ibland har inte en tydlig 
strategi uttalats för relationen, och även i dessa fall kan denna applikation av modellen vara till 
nytta för att skapa en sådan. Vår egen bild är att de nya element som dessa typfall visar på är 
viktiga och att de har en påverkan på Volvo Aeros leverantörsstrategier. Kort sagt menar vi att 
detta test visar att det finns ett stort värde både i att använda vår modell som ett beslutsstöd då det 
inte finns en klar strategi, och även i att ompröva en existerande strategi. 

De resultat som vi med modellens analys tog fram gällande Volvo Aeros generella situation på 
leverantörsmarknaden ger en förklaring till företagets historik och nuvarande relationer, samtidigt 
som den påvisar behovet av förändring av relationer med sina leverantörer efter dagens 
förutsättningar. 

Modellens användarvänlighet är inte så hög som vi skulle vilja, främst på grund av två faktorer. 
Dels behöver en relativt stor mängd data samlas in, vilket tar mer tid och ansträngning och gör 
förfarandet mer komplicerat än om bara en liten mängd användas. Detta kommer av att vi har 
prioriterat att modellen ska ge korrekta rekommendationer, snarare än att göra förenklingar för att 
snabba upp arbetsgången. Den andra faktorn är att användaren behöver sätta sig in i modellen 
något innan den ska användas, samt att denne själv behöver kunna bedöma parametrars värde och 
relativa inverkan på modellen. Detta gör att modellen kan få olika resultat när de används av 
personer med olika värderingsgrunder. Läs även Vidare undersökningsområden, där vi tar upp 
några sätt att öka användarvänligheten. 

När vi under arbetet har undersökt teorier om leverantörsrelationer och relationer mellan 
företagen har vi fått bilden av att det fortfarande finns mycket som återstår att göra teoretiskt 
inom detta område. Det finns en mängd författare och forskare som i sitt arbete visar på vissa 
aspekter eller begränsningar som har att göra med hur företag och människor väljer att samarbeta. 
Vissa teorier tar sin bas i produktion och praktiska element av ett samarbete medan andra 
försöker att analysera de inneboende psykologiska och kulturella orsakerna till varför samarbete 
uppstår och fungerar. Mycket av det praktiska arbete som sker inom inköp idag ser vi har 
kopplingar till dessa teorier i kombination med ett stort mått av sunt förnuft och erfarenhet.  
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Att ur detta se om det fanns något ”nytt” som kunde appliceras på Volvo Aeros leverantörs-
relationer var därför en rätt speciell uppgift - en uppgift som mer handlar om att strukturera upp 
den information som redan finns på området, än en som handlade om att applicera en specifik 
teori på en ny situation såsom ett examensarbete brukar vara. För att kunna genomföra vår analys 
har vi skapat ett verktyg som vi sedan har kunnat applicera både generellt och specifikt för Volvo 
Aeros leverantörsrelationer. Verktyget, en analysmodell som vi skapade genom att strukturera 
upp den mängd teorier som fanns inom området var en nödvändighet för att på ett bra sätt kunna 
visa och använda de parametrar som vi anser ingår i en leverantörsrelation.  

Den modell vi till slut valde att använda för uppgiften tyckte vi gav en mycket heltäckande bild 
av vad som utgör en leverantörsrelation. Den utgick från en existerande teori på området men 
inkluderade även de ytterligare teorier och modeller som vi ansåg behövdes för att analysera 
Volvo Aeros något speciella relationer. Målet med modellen var kunna bedöma lämpligheten i en 
typ av relation givet den specifika situationens särart. Vi anser att den analysmodell vi valde i 
grunden var väl lämpad för uppgiften. Analysmodellen gav oss möjligheten att ur en extremt stor 
mängd teorier kunna skapa en avgränsad och fokuserad mängd parametrar att undersöka för att 
kunna lösa uppgiften. Då en mängd handlingsalternativ kan finnas för en relation var det viktigt 
att modellen kunde bedöma relevansen kring flera komplementära alternativ 

En helt egen analysmodell hade antingen varit för komplicerad och svår att skapa vilket skulle 
ligga utanför ett examensarbete eller kräva en sådan datainsamling att den inte skulle ha kunnat 
genomföras inom de 20 veckor som utgör arbetet. Att istället sålla så att vi enbart skulle ha tagit 
hänsyn till en handfull teorier i vår referensram skulle i sin tur ha gjort arbetets resultat 
bristfälliga. Datainsamlingen och tiden för analysen skulle ha förkortats i detta fall, men 
samtidigt skulle reliabiliteten och validiteten hos resultaten såväl för Volvo Aero som för det 
generella fallet vara minimal. Den modell som valdes har förvisso gjort att en stor del arbete har 
krävt redan från litteraturstudien till dess att dessa slutsatser skrivs men vi tror ändå att de resultat 
vi har fått fram och den tilltro och samstämmighet kring resultaten som vi upplevt har gjort 
analysmodellen mycket lyckad. Det var även glädjande att vi fann analysmodellens 
applicerbarhet god, trots att vissa teorier som vi använt har sitt ursprung i fordonsindustrin. 

Generaliserbarheten hos analysmodellen för andra företag och situationer skulle troligtvis vara 
begränsad av två huvudsakliga anledningar. Dels att vi har tagit bort de element i teorin som inte 
haft relevans för Volvo Aero vilket i en situation där de har relevans skulle göra att analys-
modellen kan missa viktiga egenskaper hos den relationen. Men även då vissa element som är 
viktiga för Volvo Aero får en för stor vikt i modellen för att den ska kunna appliceras på andra 
företags relationer. Volvo Aeros situation är dock enligt oss inte tillräckligt unik med vissa 
undantag att modellen i mycket avviker från vad ett annat företag skulle uppleva. Med mindre 
modifikationer framförallt gällande tillägg av ytterligare parametrar skulle vår analysmodell och 
därmed resultat med minimalt extra arbete kunna användas generellt för andra teknik och 
tillverkningsföretag. 
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8.1 Vidare undersökningsområden 

Vidare områden för fortsatta studier skulle ta sin grund i detta faktum och sträva efter att 
komplettera och utveckla denna modell till en med en högre generaliserbarhet samtidigt som både 
validitet och reliabilitet hos modellen måste fastslås och undersökas ytterligare. 

För Volvo Aeros vidkommande finns det ett flertal aspekter av modellen som vi tycker är värda 
att undersöka närmare. För att få bättre resultat från denna modell måste formaliserade och klara 
rutiner för mätning och en genomgång av de olika inparametrarna för att fastslå deras relativa 
värden göras. Den kvalitativa mätning vi har gjort av indata gör att resultaten nu baserat på 
uppskattningar, värderingar och inexakta data vilket minskar deras reliabilitet. 

Modellen saknar idag viktning av parametrar och teorier, utan låter användaren subjektivt göra en 
bedömning av detta. Med viktade parametrar skulle modellen bli mer automatisk och ställa 
mindre krav på utföraren då vissa parametrar skulle vara mer dominerande än andra och därmed 
styra slutresultaten i större grad. Klarare resultat skulle kunna ges av modellen med exakt viktade 
inparametrar och det skulle därmed finnas skäl till att arbeta fram detta. En större empirisk 
undersökning skulle dock krävas för att få fram denna typ av viktningar, vilket ej var möjligt 
under den tid som är avsedd för detta examensarbete. 

På samma sätt som med viktningen innehåller inte modellen heller några normer gällande de 
parametrar vi använder. Genom att sätta exakta värden på när t.ex. investeringar i en relation når 
en viss nivå skulle modellen automatisk kunna ändra sitt resultat efter detta. Såsom modellen är 
nu ligger det på användaren att värdera om en parameters värde är väldigt högt eller väldigt lågt 
och avgöra om modellens följder av dessa därefter är proportionerliga. 

Då modellen idag är omfattande, finns även värde i att undersöka vilka element som kan 
avlägsnas utan att modellens resultat förändras. Detta skulle ge en mindre komplicerad modell 
som går snabbare att använda och kräver mindre datainsamling. Vi kan till exempel fråga oss om 
klassificeringsbenet inte skulle ge samma utslag utan Bensaous teori, eftersom de flesta aspekter 
som tas upp överlappas av andra modeller? Vissa parametrar kan även säkerligen tas bort utan att 
resultatet ändras. Reducering av modellen bör dock göras med försiktighet, då man måste 
försäkra sig om att även de lite mer speciella relationernas rekommendationer ska förbli 
opåverkade. Ett borttagande av en parameter kan även göra att man förbiser möjligheten att 
förbättra sin situation genom att påverka parametern. 



 



 

Referenser 

Andersson, Sten (1979). Positivism kontra hermeneutik. Bokförlaget Korpen. 

Baratt, Mark (2004). Understanding the Meaning of Collaborating in the Supply Chain. I: Supply 
Chain Management: An International Journal vol. 9 nr. 1, s. 30-42. 

Bensaou, M. (1999). Portfolios of Buyer-Supplier Relationships. I: MIT Sloan Management 
Review vol. 40, nr. 4, s 25-44. 

Cousins, Paul D. (2002). A Conceptual Model for Managing Long-Term Inter-Organisational 
Relationships. I : European Journal of Purchasing & Supply Management nr. 8, s. 71–82. 

Cox, Andrew (1999). Power, Value and Supply Chain Management. I: Supply Chain 

Management: An International Journal vol. 4, nr. 4, s. 167-175. 

Cox, Andrew (2004a). The Art of the Possible: Relationship Management in Power Regimes and 
Supply Chains. I: Supply Chain Management: An International Journal vol. 9, nr. 5 s. 
346-356. 

Cox, Andrew (2004b). Business Relationship Alignment: On the Commensurability of Value 
Capture and Mutuality in Buyer and Supplier Exchange. I: Supply Chain Management: 
An International Journal vol. 9, nr. 5 s. 410-420. 

Cox, Andrew; Watson, Glyn; Lonsdale, Chris & Sanderson, Joe (2004). Managing Appropriately 
in Power Regimes: Relationship and Performance Management in 12 Supply Chain 
Cases. I: Supply Chain Management: An International Journal vol. 9, nr. 5, s. 357-371. 

Donaldson, Bill (1996). Industrial Marketing Relationships and Open-to-Tender Contracts Co-
Operation or Competition? I: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science 
vol. 2, nr. 2, s. 23-34. 

Donaldson, Bill & O'Toole, Tom (2000). Classifying Relationship Structures: Relationship 
Strength in Industrial Markets. I: Journal of Business & Industrial Marketing vol. 15, nr. 
7, s. 491-506. 

Ekman, Sofie & Razifar, Rita (2005). Power Division in Strategic Alliances: How to be 
Successful despite Power Asymmetry. Linköpings Universitet, EKI. 

Ellegaard, Chris; Johansen, John & Drejer, Anders (2003). Managing Industrial Buyer-Supplier 
Relations – The Case for Attractiveness. I: Integrated Manufacturing Systems 14/4, s. 
346-356. 



 

Ellram, Lisa M. & Cooper, Martha C. (1993). The Relationship Between Supply Chain 
Management and Keiretsu. I: International Journal of Logistics Management vol. 4, nr. 1. 

Falkenberg, Oscar & Nilsson, Johannes (2005). Increasing Value through Managing Supplier 
Relations - A Study at Corporate Sourcing Saab AB. Department of Industrial 
Management and Logistics, Lund University. 

Fink, Robert C.; Edelman, Linda F. & Hatten, Kenneth J. (2007). Supplier Performance 
Improvements in Relational Exchanges. I: Journal of Business & Industrial Marketing 
vol. 22, nr. 1, s. 29–40. 

Freytag, Per V. & Mikkelsen, Ole S. (2007). Sourcing from Outside – Six Managerial 
Challenges. I: Journal of Business & Industrial Marketing, 22/3, s. 187–195. 

Gadde, Lars-Erik & Håkansson, Håkan (1998). Professionellt inköp. Studentlitteratur. 

Gelderman, Cees J. & van Weele, Arjan J. (2002). Strategic Direction through Purchasing 
Portfolio Management. I: International Journal of Supply Chain Management vol. 38, nr. 
2, s. 30-38. 

Gelderman, Cees J. & van Weele, Arjan J. (2003). Handling Measurement and Strategic 
Directions in Kraljic’s Purchasing Portfolio. I: Journal of Purchasing and Supply 
Management vol. 9, nr. 5-6, s. 207-216. 

Gummesson, Evert (2000). Qualitative Methods in Management Research. Sage Publishing. 

Hertz, Susanne (2006). Supply Chain Myopia and Overlappning Supply Chains. I: Journal of 
Business and Industrial Marketing, 21/4, s. 208-217. 

Hines, Peter (1996). Network Sourcing in Japan. I: The International Journal of Logistics 
Management vol. 7, nr. 1. s. 13-28. 

Håkansson, Håkan (red.) (1982). International Industrial Marketing and Purchasing of Industrial 
Goods: An Interaction Approach. John Wiley & Sons. 

Hsu, Li-Ling (2005). SCM System Effects on Performance for Interaction between Suppliers and 
Buyers. I: Industrial Management & Data Systems vol. 105, nr. 7. 

Kim, Jai-Beom & Mitchell, Paul (1999). Relationship Marketing in Japan: the Buyer-Supplier 
Relationships of Four Automakers. I: Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 
14, nr. 2. 

Kraljic, Peter (1983). Purchasing Must Become Supply Management. I: Harvard Business 
Review vol. 61, nr. 5. 



 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. Studentlitteratur. 

Leenders, Michiel R. & Fearon, Harold E. (1997). Purchasing & Supply Management. McGraw-
Hill. 

Metcalf, Lynn E.; Frear, Carl R. & Krishnan, R. (1992). Buyer-Seller Relationships: An 
Application of the IMP Interaction Model. I: European Journal of Marketing vol. 26, nr. 
2, s. 27-46. 

Mouritsen, Jan; Skjøtt-Larsen, Tage & Kotzab, Herbert (2003). Exploring the Contours of Supply 
Chain Management. I: Integrated Manufacturing Systems,14/8. 

Parker, Adrian (2000). Cooperation and Competition: a Darwinian Synthesis of Relationship 
Marketing. I: European Journal of Marketing vol 34 nr 5/6  

Porter, Michael I. (1985) Competitive Advantage. The Free Press. 

Pedersen, Ann-Charlott & Torvatn, Tim (2003). Utveckling av leverantörsrelationer. I: 
Björnland, Dag; Persson, Göran & Virum, Helge (red.). Logistik för konkurrenskraft – ett 
ledaransvar. Liber. 

Rogers, Paul A. (2005). Optimising Supplier Management and Why Co-Dependency Equals 
Mutual Success. I: Journal of Facilities Management vol. 4, nr. 1, s. 40-50. 

Sahay, B.S. (2003). Understanding trust in supply chain relationships. I: Industrial Management 
& Data Systems, 103/8 2003 s. 533-563. 

Pérez, Manuela P.; Sánchez, Angel M. (2001). Supplier Relations and Flexibility in the Spanish 
Automotive Industry. I: Supply Chain Management: An International Journal vol. 6, nr. 
1, s. 29-38.  

Sanner, Leif (2005). Dependence and Trust between Suppliers and Industrial Customers. Örebro 
Universitet. 

Saunders, Malcolm (1994). Strategic Purchasing & Supply Chain Management. Pitman 
Publishing. 

Schmitz Whipple, Judith & Gentry, Julie J. (2000). A Network Comparison of Alliance Motives 
and Achievements. I: Journal Of business & Industrial Marketing Vol 15 nr 5. 

Spekman, Robert E.; Kamauff , John W. Jr & Myhr , Niklas (1998). An Empirical Investigation 
into Supply Chain Management: A Perspective on Partnerships. I: Supply Chain 
Management vol. 3, nr. 2, s. 53–67. 

Svenning, Conny (2003). Metodboken. Lorentz Förlag. 



 

Van Weele, Arjan J. (2005). Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, 
Planning and Practise. Thomson Learning. 

Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David (1989). Strategic Management and Business Policy. 
Addison-Wesley. 3:e upplagan. 

Williamson (1985). The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational 
Contracting. Free Press. 

Zirpoli, Francesco & Caputo, Mauro (2002). The Nature of Buyer-Supplier Relationships in Co-
Design Activities. I: International Journal of Operations & Production Management vol. 
22, nr. 12. 



 1 (2) 

Bilaga A – Intervjuunderlag  

Detta underlag har använts vid intervjuerna för som nyckelpunkter, och för att markera vilken 
information som måste insamlas. 

Fördjupande intervjuer leverantörsrelationer 

Allmänt om företaget 
• Produkter 
• Storlek 
• Ägare 
• Historik i relationen 
 

Marknadssituationen? 
• Monopol? 

 
Komplexitet 

• Teknisk 
• Logistisk 
 

Inköpskvantiteter/inköpsvärde 
• Av total försäljning för leverantören 
• Av totalt inköp för Volvo Aero 
• Av slutprodukten 
 

Attraktivitet i relationen 
• Volvo Aero attraktiva egenskaper? 

o Tekniska förmågor 
o Ekonomiska egenskaper 
o Nätverk/Goodwill 

• Leverantören attraktiva egenskaper? 
o Tekniska förmågor 
o Ekonomiska egenskaper 
o Nätverk/Goodwill 

 
Vilka anpassningar har gjort inom relationen? 

• Hårda anpassningar? 
o Investeringar 

• Mjuka anpassningar? 
o Processändringar 
o Beställningsrutiner 
o Personal 
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Utbyte 
• Vad görs i relationen, direkt inköp eller utbyte? 
• Hur djupt är samarbetet idag? 
• Sociala bindningar? 
• Informationsutbyte? 

 
Förtroende 

• Kompetensbaserat 
• Moralbaserat 
• Relationsbaserat 

 
Nätverk 

• Vilka av era konkurrenter arbetar de med? 
• Bindningar mot era OEM/kunden + ägandeband? 
• Vilka alternativa leverantörer finns det till detta företag? 
• Vilka bindningar finns mellan dem till OEM + ägandeband? 

 
Relationsutfall 

• Hur upplever ni relationen idag? 
o (Anpassad till maktsituationen) 
o (Missanpassad och suboptimal) 
o (Missanpassad och dysfunktionell) 
 

Hur arbetar Volvo Aero mot leverantören? 
• Strategiskt Samarbete 

o Varför? 
o Varför inte? 

• Informationsutbyte 
• Sourcingstrategi? 
• Avtal 

o Långsiktighet 
o Straffmekanismer 
 

Intressanta personer att intervjua 
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Bilaga B – Litteratursökning 

Vi har gjort sökningar inom ett flertal artikeldatabaser, vissa artiklar har vi funnit i olika 
versioner som skiljer sig mellan de olika databaserna. Flertalet av de artiklar vi har hittat har sitt 
ursprung i Journal of Business & Industrial Marketing eller Journal of Purchasing and Supply 
Management samt andra tidningar inom logistik, marknadsföring eller inköp. 

Sökord Emerald Business Source Premier 

Supplier relationship 
management 

476 2930 
 

Monopolistic supplier 14  
 

61 

Power balance 679 
 

4609 

Purchasing network 343 
 

3169 

Purchasing 853 
 

72310 

Supply network 602 
 

18943 

Buyer-supplier relationship 32 
 

938 

Channel relationship 357 
 

2738 

Supplier strategic alliances 128 
 

777 

Oligopoly purchasing 
(supply chain) 

7 (3) 
 

24 (2) 

Dominant supply chain 121 
 

90 

 
Identiska artiklar och teoriområden har påträffats under sökning av ett flertal av dessa sökord. 
Dessa artiklar och studier har vi sedan använt när vi har identifierat våra teoriområden. 


